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Ris til fitness fællesskabet 
Desværre er vores TV Boks / brik taget med hjem af en 

bruger i fitness! og det var årsagen til de manglende tv 

programmer.  Hallen overvejer hvordan vi kan sikre systemet 

inden reetablering til fordel for de fleste. 

Husk at der er 1/2 pris for at opretholde dit 

medlemsnummer i sommerferien. 

Tak For rigtig mange sedler i vores nye “RIS&ROS” 

postkasse, alle bidrag læses med stor interesse og der hvor vi 

kan forbedre eller rette op, så gør vi naturligvis det, tak.  

Hallen ønsker alle en 

god sommer. 

 

Projekt LED skilt 

Projektet bæres i samarbejde ml. Laurbjerg menighedsråd, 
Laurbjerghallen “Min Købmand”og sponsorere. Projektet er 
godkendt af Favrskov kommune.  Tilbage er en økonomisk 
udfordring hvor projektet, som koster 180.000 kr.  mangler 
ca. 40.000 kr. for at kunne realiseres. Det er meningen at alle 
godkendte foreninger gratis skal kunne reklamere for lokale 
arrangementer når projektet er realiseret. Hallen lægger 
ramme til et sponsor informations møde torsdag d. 15 august 
Hvor alle donationer er velkomne.  Lokale firmaer mfl. 
orienteres / inviteres pr brev / mail 
inden sommerferien. 

Nye løbebånd 

Der er lagt op til mange nye 
kilometer når fitness modtager de 
nye løbebånd inden udgangen af 
denne måned. Vi håber vores 
brugere tager godt imod den nye 
investering. 

Fitness 
Der skal betales kontingent hver d.1 

. Vi anbefaler en PBS ordning. 

Eventuelle restancer vil medføre 

låst nøglebrik. Vi sænker kontingent 

prisen 50% i sommerferien. 

Varmerør. 
Projekt nye rør i hallen er næsten 
færdigt. De gl. rør havde rust 
angreb. For at undgå lækager og 
dryp skifter vi til nyt.  

Tilbygning  
Sidste nyhedsbrev beskrev en 
opstart af depot nybyggeri. 
Bestyrelsen har imidlertid fået brug 
for at afdække om vi reelt kan satse 
på det nye tennis segment i hallen 
inden byggeri til blandt andet 
rekvisitter opstartes. Nærmere 
følger. 

Bestyrelsen. 

Formand: Leif Jønsson Mobil 

24960924 / 

leifjonsson00@gmail.com 

Næstformand: Peter Buganski. 

Kasserer : Martin Petersen.  

Sekretær: Susanne Borris. 

Bestyrelsesrep. Rasmus Frandsen. 

Halinspektør Michael : 

2947 8026 
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