Utskick 2012-01-18

GÖTENE DYKARKLUBB
INFORMERAR
Hej alla glada medlemmar i Götene dykarklubb!
Här kommer årets första medlemsutskick. Många spännande saker sker under
året så håll utkik på hemsidan, mailen (du är väl med på klubbinfo-mail -listan),
brevlådan eller på Facebook.
Årsmöte torsdagen den 23 februari.
Alla medlemmar är välkomna på årsmötet. Den här gången hålls årsmötet i
Vantec System AB:s lokaler som ligger på Alsborsgatan 10 i Götene (PG:s jobb).
Mötet startar kl 18.30. Klubben bjuder på fika.
Anmäl dig via mail till webmaster@gotenedyk.se senast den 20 februari.
Vid anmälan ange vem du är som kommer samt ev. matallergier.
Årsmötet är kostnadsfritt.
Jubileumsfest lördagen den 24 mars.
Klubben firar i år 40-års jubileum, en sådan viktig händelse ska naturligtvis firas
ordentligt med en fest för klubbens medlemmar och deras respektive.
Jubileumsfesten är lördagen den 24 mars kl 18.00 i Folkets hus, Lidköping.
Vi håller till i Gillestugan och adressen är Stenportsgatan 17.
Festen kostar 210 kr/person (vad som ingår ser du i programmet nedan).
Anmäl dig senast den 20 februari.
Anmälan sker i 2 steg, dels ska du betala in till klubbens bankgiro 863-0030
(skriv vem det är ifrån samt att det avser 40-årsjubileet), dels ska du maila till
webmaster@gotenedyk.se. I mailet anger du att du betalat in till festen samt för
vilka anmälan avser. Anmälan bekräftas när inbetalning skett.
Har du några matallergier som vi behöver anpassa maten efter?
Kontakta Evalott Johansson via mail johanssonevalott@gmail.com eller telefon
073-919 60 05. Senast den 20 februari.
Det här händer under kvällen:
18.00
Ankomst/Mingel.
19.00
Välkomsttal av klubbens äldste medlem.
19.15
Från då till nu. Bildspel och historier från klubbens 40-åriga historia.
20.00
God mat samt efterrätt serveras. (Specialkost – se ovan). Till maten
ingår en öl eller ett glas vin. Önskas mer dryck så finns det att köpa.
22.00
Kvällen fortsätter med musik, dans, dricka, godis, skratt, prat mm.
Dryck finns i baren till självkostnadspris.

Utskick 2012-01-18
Medlemsavgift
Medlemsavgifterna för 2012 är enligt följande:
Senior: 450kr. Junior: 250kr.
Medlemsavgift betalas med bifogat inbetalningskort, senast den 31 januari.
Ska du dyka under januari? Betala in så snabbt som möjligt. Försäkringen gäller
inte förrän medlemsavgiften är betald.
Vid betalning: ange fakturanr, namn och mail-adress.
Vill du gå ur klubben? Kontakta P-G Persson (webmaster@gotenedyk.se) så vi
kan stryka dig i medlemslistorna.
Om du går den enstjärniga utbildningen, den som startade i november, så ingår
medlemsavgift för 2012 i kursavgiften.
Badhustider.
Extra tider, fritt för alla medlemmar att utnyttja (tänk på att inte dyka ensam):
Söndag 5/2 11:00 - 12:00
Söndag 4/3 11:00 - 12:00
Söndag 15/4 11:00 -12:00
Måndag 13/2 10:00 - 12:00 (Sportlovet)
Kurser (bassängtid):
Fridykning måndagar 19:00-20:00
Nybörjarkurs dykning måndagar 20:00-22:00
Måndag 23/4 är den sista bokade måndagen för våren.
Fyllningspriser 2012.
Medlem: 80 kr. Icke medlem: 100 kr. Luftkort 2012: 500 kr.
Vill du köpa luftkort? Sätt in 500 kr på klubbens bankgiro 863-0030.
Märk inbetalningen med namn, adress och telefon nr.
Det kommer att finnas en förteckning över de som köpt luftkort i klubblokalen.
Övrigt.
Luftjour, fyllningspriser, dykkalender och utrustningshyra mm.
Se vår hemsida www.gotenedyk.se den uppdateras kontinuerligt.

Vi ser fram emot ett spännande och roligt 2012!
Med vänlig hälsning
Styrelsen i Götene Dykarklubb
Ps. Det saknas en pärm med tidningsutklipp. Vi upptäckte det nu när vi gick
igenom klippen inför jubileet. Om det är någon som kan ha en aning om vart den
kan vara så blir vi jätteglada om ni hör av er. Ds.

