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Delegeretmødet
Aktivitetsudvalget og kegleudvalget blev nedlagt – heraf er kegler som idrætsgren nedlagt.
Nyvalgt til bowlingudvalget blev Lea Mikkelsen og Søren Fisker – begge fra Sønderborg.
Nyvalgt som revisor blev John Juul fra Julemærkemarchen.
FM i 15 m skydning
Med denne POSTKASSE udsendes indbydelse til FM i 15 m skydning, der afvikles den 3. marts 2018
i Sønderborg.
Tilmelding, der skal ske via mail eller telefon, skal være Carsten Stoltenberg i hænde senest den 22.
februar 2018.
Indbydelse er forlods af udvalget udsendt til foreninger, som plejer at deltage.
Kontingent
Til foreninger, som ikke deltog på delegeretmødet udsendes (i alm. brev) kontingentopkrævninger for
januar kvartal 2018. Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. marts 2018.
Fremover vil kontingentopkrævninger af forbundskasserer Svend Panse blive udsendt pr. mail til
foreningernes kasserer direkte.
Firmaidræt Open – idrætsfest i Aarhus
I dagene 1. -3.juni 2018 er der Firmaidræt Open i Aarhus. Der er 14 forskellige aktiviteter, og der er
lidt for enhver smag. Der bliver afholdt en aftenfest med lækkermad og livemusik. Sidste
tilmeldingsfrist er den 1. maj 2018, men hvis man tilmelder sig inden den 1. marts, kan man få 20 %
rabat på deltagergebyret. Læs mere om arrangementet på www.firmaidraetopen.dk
PIF har modtaget gavekort til følgende aktiviteter: Bowling, dart, fodbold, petanque, skydning samt
bike & run stafet. Disse gavekort giver gratis deltagelse, så hvis der er interesse i at bruge et eller flere
af gavekortene, skal Birthe Rasmussen kontaktes på tlf. 86 80 01 28 eller mail: almind46@gmail.com
Medlemstal
Der har i den forgangne måned været en tilgang på 17 personer og en afgang på 19 personer. Det
samlede medlemstal er herefter 1.063.
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