August - Information fra Bestyrelsen 2017
Kære medlemmer & forældre samt instruktører & trænere i LNI.

Håber I alle har nydt jeres ferie og at opstarten på job/skole ikke har
været for hård en omgang.
Vi starter sæsonen mandag d. 4. september 2017 – vi glæder os til at se
jer alle!
Vi starter med en bøn til jer alle:
Hjælp os med at hjælpe jer! Send os jeres ris/ros, gode idéer og meld meget gerne tilbage på vores
informationer/spørgsmål.
Vi er en lille gruppe i bestyrelsen, som på frivillig basis forsøger at sætte de bedste rammer for LNI’s
medlemmer og instruktører. Og trods vores bedste intentioner, så kan vi også løbe tør for ideer, få brug for at
se tingene fra en anden vinkel, blive motiveret, få et spark bagi el.a.
Vi har mange skibe i søen for den kommende sæson, så hold øje med vores
hjemmeside og på facebook, hvor vi løbende vil informere om nye tiltag, diverse
datoer og information.
Vi kan allerede nu meddele, at LNI opvisningen bliver lørdag d. 17. marts 2018.
Mandag d. 28. august kl. 19:30 er der instruktørmøde i Teatersalen på Lille Næstved Skole, Herlufholmvej. Vi
forventer at se alle instruktører & hjælpetrænere – vi skal bl.a. ha’ udarbejdet
kontrakter og drøfte den kommende sæson – eventuelle afbud skal meddeles til
Rikke på 40 58 88 86 eller gym.formand@lni.dk
Bestyrelsen samles samme dag inden instruktørmødet og ellers igen d. 20.
september 2017. Har I punkter, som vi bør drøfte, så venligst send dem til
sekretaer@lni.dk
Vi starter op med vores populære LNI Legedage igen – første gang søndag
d. 1.oktober 2017 kl. 10-12 i hallen på Herlufholmvej. Vi laver opslag på
hjemmesiden samt facebook og håber, at I vil hjælpe os med at dele
budskabet, så vi igen får fyldt hallen til nogle hyggelige timer.
På vegne af LNI’s Bestyrelse
Rikke Hegelund

