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Hej alle i Bürstnerklubben
Nyt fra bestyrelsen.
Husk i kan bestille klubtøj på, btrendy.dk
Login: klubaftaler-Dansk Bürstnerklub.
Første gang skal i på btrendy.dk
oprette en bruger og vælge
Dansk Bürstnerklub
som klubaftale,
Afvent bekræftelsesmail,
her efter kan i bestille.
2019 er året hvor klubben bliver 10 år.
Vi håber at i har sæt kryds i kalenderen
og glæder os til at fejre
dette sammen med jer.
Tilmelding er åben på hjemmesiden
Fri Camping og fritidsmesse
i Bella center Kbh. 18 - 20 januar 2019
Her har vi mulighed for en stand, så vi
kan få flere medlemmer. Vi mangler bare
nogen som vil hjælp os, så kom frisk.
Ferie for alle, 22 - 24. februar 2019 i
Herning, det ville være dejligt at nogle af
jer medlemmer kunne tænke jer at hjælpe
på standen nogle timer i denne weekend.

Vi forsøger i år at tilbyde to muligheder for
overnatning, en bag messehallerne og en
på en campingplads tæt der på. Der har
de tideliger år været et ønske fra nogen
om bedre forhold en messecentret kan
tilbyde. Mere her om i starten af 2019.

Gode idéer noget vi kan gøre bedre eller
forslag sendes på info@burstnerklub.dk.
Husk på vores Facebook gruppe og
hjemmeside kan i f.eks. fortælle hvor i
tager hen, måske der er nogle der gerne
vil mødes med jer.
Forårstræffet er fra 10 til 12 maj 2019,
Jylland/Fyn, nærmere om hvor kommer
først på året.
Her skal der afholdes generalforsamlig
Vi i bestyrelsen ønsker jer alle i klubben
en glædelig jul og et godt nytår, vi siger
tak for året der snart er gået, og ser frem
til at mødes med rigtig mange af jer i
2019.

