Sommernyt fra Sport Horsens
Vi glæder os til sommeren – med alle de aktiviteter der altid hører den varme tid til.
Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt 10. marts 2015, hvor der ikke blev valgt fuld
bestyrelse. Det gjorde der i stedet på ekstraordinært repræsentantskabsmøde som blev
afholdt 4. maj 2015. Se den nye bestyrelse på vores hjemmeside: www.sporthorsens.dk
Årets kræmmermarked nærmer sig med hastige skridt og vi er i fuld gang med
planlægninger heraf.

- Idrætsklinikken
Klinikken holder som fortjent sommerlukket fra tirsdag den 23. juni 2015 og åbner igen
den 10. august 2015.

- Horsens Kræmmermarked
Vi opfordrer jer alle til at komme og besøge markedet i år, der afholdes som normalt i uge
30. Lørdag og søndag den 25. juli 2015 og 26. juli 2015.
Program kan ses på markedets hjemmeside: www.horsens-marked.dk

- Horsens Kommune – Brobygning mellem VIA og foreningerne
Som et led i brobygning mellem VIA og foreningerne i Horsens, er der rundsendt en mail
fra Horsens Kommune, Kulturafdelingen.
Hvis I ønsker at være en del af brochure som udleveres til nye studerende hos VIA, skal I
sende mail indeholdende:
-

Navn på forening og evt. logo
Foreningens aktiviteter
Hvilken slags poster Jeres forening står og mangler frivillige til
Forvente ugentligt tidsforbrug
Adresse og direkte kontaktperson, som de studerende kan tage kontakt til

Mail skal sendes til fritid@horsens.dk

- Sport Horsens på din hjemmeside og Facebook
Vi vil gerne endnu en gang opfordre til at I, hvis I vil, linker til Sport Horsens og vores tilbud
på jeres hjemmeside. Det er GRATIS at benytte idrætsklinikken og Idrætsarkivet.

Husk også at ”like” Sport Horsens på Facebook her - og bliv informeret om arrangementer
m.m.

- Ny telefontid på kontoret i Godsbanegade
Fremover er vi at træffe mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 – 13.00 på
tlf.nr. 75 62 68 20.

Mange sommerhilsner fra os alle i

