
 

 

Nyhedsbrev 

fra Jelling Pileflettelaug 

 

Bestyrelsen 

Birgitte Madsen indtræder i bestyrelsen i stedet for Glen. Vi har ikke ændret på posterne, så 

dvs at Connie stadig er kasserer, Heidi er sekretær og Jens Morten er formand. 

 

Aktiviteter FØR sommerferien. 

Vi har besluttet, at der ikke vil blive indbudt til flet på denne side af sommeren, da 

restriktionerne er lempet for sent til, at vi føler, det ville give mening at gennemføre. 

 

Program 

Vi fastholder de datoer for den kommende sæson, der er meldt ud. Dvs at vi lægger ud med 

weekendflet incl. Nybegynderkursus 11. og 12 september. Vi håber i er klar til at komme i 

gang, og at de fhv mange nytilkomne medlemmer vil tilmelde sig i stort tal. Indbydelse med 

alle informationer vil blive udsendt som sædvanligt på mail. 

 

Høst 

Det viste sig sidste år, at høsten af pil hos Henny forløb helt forrygende, da det i modsætning 

til tidligere var planlagt over 2 dage. Al pilen blev høstet OG sorteret. Det gentager vi 20. og 

21. november, så flere har mulighed for at deltage. Til gengæld gør vi arbejdsdagen kortere og 

nøjes med formiddagene. 

 

Kontingent 

De medlemmer, der nåede at betale kontingent i 2020, slipper i 2021. For andre vil det stadig 

være gældende, at de 50,- kontingent skal være betalt senest 01.12.2021 for, at man stadig 

modtager indbydelser mm. Info om betaling af kontingent vil fremgå af indbydelser. 

 

Restriktioner 

Bestyrelsen vil holde sig orienteret om de til enhver tid udmeldte restriktioner og indrette os 

efter dem. I må derfor være forberedt på særlige udmeldinger på flettedagene vedr. f.eks 

sprit, afstande, morgensang og bordopstilling til morgenmad. 

 

Undersøgelse 

Det har fra flere sider været foreslået at forlænge flettedagen til evt 16.30 eller 17.00 de gange 

vi afholder generalforsamling, for at få ”nok” flettetid. Jer der deltager i fletteweekenden i 

september vil derfor blive bedt om skriftligt at tilkendegive jeres holdning, hvorefter 

bestyrelsen beslutter. 

 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig god sommer og 

på gensyn til efteråret 

 

 


