
IFA er i gang igen… 

Det er glædeligt, at vores udendørs idrætsaktiviteter er kommet i gang igen. Vores 

instruktører nyder at se de kendte ansigter og nye er altid velkomne!  

Frem til den 8. juni må vi fortsat kun være 10 samlet ad gangen. Herefter bliver der 

sandsynligvis lempet på antallet. Det må vi afvente. 

Efter den 8. juni ved vi klar besked om de indendørs aktiviteter og I får besked. 

Bestyrelsen beklager, at vi ikke kunne gennemføre den årlige generalforsamling inden 

sommer. Nu satser vi på, at vi under en eller anden form kan gennemføre generalforsamlingen 

i september 2020. Det får betydning for foreningens regnskab for 2020. Vi regner med et 

underskud i størrelsesordenen 170.000 kr. Heldigvis åbnede vi den nye forening i 2019 med 

en pæn egenkapital, så foreningen kan komme igennem dette ene år med underskud. Herefter 

skal vi naturligvis have rettet op på budgetterne. Mere herom på den kommende 

generalforsamling. 

Vi må desværre aflyse sommerafslutningerne, idet store forsamlinger tidligst kan finde sted 

fra september. 

Ture og sociale arrangementer er blevet aflyst eller skubbet. Aktuelt ser det således ud: 

Tur til Cirkusrevyen udsat fra den 27. maj til den 9. september. 

Gå/cykeltur til Fåborg den 15.-18. juni 2020 - afklares hurtigst muligt, deltagerne får besked 

Ferietur til Island 14. september – 21. september 2020 - afventer situationen. 

Ferietur til Italien 28. september – 5. oktober 2020 - afventer situationen. 

Det er bestyrelsens store håb, at IFA i løbet af efteråret kan vende tilbage til noget, der 

ligner foreningens ”hverdag” med idræt og samvær. Vi vil opfordre til, at medlemmerne 

indbetaler kontingentet på de 500 kroner for efterårshalvåret senest den 1. august 2020. 

IFA har fået ny hjemmeside som hedder www.ifakolding.dk 

Den er ikke helt færdig, men kan bruges. 

Bestyrelsen forventer at kunne melde mere præcist ud om efterårets aktiviteter i et 

nyhedsbrev medio juni. Hav det godt så længe og pas godt på krop og sjæl, så vi kan mødes 

alle sammen til august. 

 

På bestyrelsens vegne 

Bent Ginnerskov Jensen 
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Idræt For Alle 

http://www.ifakolding.dk/

