Hej alla medlemmar!
Jul och nyår närmar sig och snart kan man summera ännu ett år. Med förhoppningar även om
många glada minnen från er endurokörning eller närvaro.
Jag har känslan att vi fortfarande har den där goa sammanhållingen i vår klubb och det gläder mig
oehört. Det finns en drivkraft och enorm arbetsvilja som är så viktigt för att en förenings skall kunna
funka – så här vill jag rikta ett stort tack till ER alla och hoppas vi kan fortsätta på denna linje även
under 2019. Även ett speciellt stort tack till er som bidrog med något under vår SM tävling 2018.
2019 är ett spännande år på alla de vis. Vi kommer arrangera ett USM ( ungdoms SM ) på
Hovdala 13 april – första någonsin i Skåne. Vi har pågående samtal om vår bana skall få vara kvar
eller inte på Hovdala, en strid som pågår och kommer trappas upp efter årsskiftet.
ÅRSMÖTE - torsdagen 7/2 kl 18,30 Farozon i Hässleholm
Anmälan krävs pga vi bjuder på mat.
Meddela om någon sort allergi.
Anmäl er senast den 1/2 till Jonas Juhlin
Email: jonascjuhlin@gmail.com
Tel / SMS: 072-3993090
JULA RACET - lördagen 29/12 start kl 10,00 Hovdala vid vår depå
Anmälan sker på plats och traditions enlig tävling med jämnast differens på de sammanslagna varven
Klubben bjuder på korv
Alla välkomna - förare, åskådare, barn, hundar, släkt, vänner
Ser fram emot en trevlig dag tillsammans
Medlems avgiften 2019
Glöm inte att betala er medlemsavgift för 2019, har ni inte betalt gäller ingen försäkring för er vid
körning.
Medlemmar med licens i klubben
150kr för ungdom upp tom 16 år
400kr för vuxna
100kr för passiv medlem
Inbetalning sker till bg 5049-1000. Glöm inte ange namn och mailadress på inbetalning
Mer info finns på hemsidan
http://www.fmck.nu/Foreningen/Medlemsavgift/

Från oss alla till ER alla en riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Stefan Eriksson
Ordförande
FMCK Hässleholm

