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Kære alle 

Nu har bestyrelsen afho�ldt et v�rtuelt møde v�a Z��m, det var spændende at prøve.

V� håber I alle har det g�dt � denne nedlukn�ngs t�d, s�m kan være r�gt�g svær f�r alle.
V� må h�lde humøret �ppe �g tr� på v� snart kan mødes �gen.

Det er t�d t�l at der �ndbetales medlems k�nt�ngent t�l f�ren�ngen �g v� beslutteede ved 
generalf�rsaml�ngen at beløbet frem�ver er kr. 300,- pr år. Samt�d�g skal der �kke betales møde 
gebyr (kr.10,-) s�m v� før har gj�rt.
Da v� skal betale årl�g afg�ft  t�l RAM-huset kr. 50,- f�r hvert medlem v� har, har v� sat s�dste fr�st 
f�r �ndbetal�ng af medlems k�nt�ngent t�l den. 15. marts 2021.

V�  savner at se, hvad I alle får lavet af håndarbejde � denne  nedlukn�ngs t�d, derf�r
tænkte v�, �m v� �kke skulle bruge v�res �nterne Faceb��k gruppe t�l at fremv�se, hvad v� hver �sær
har fået lavet. Derf�r tag n�gen b�lleder af jeres kreat��ner læg dem ud på Faceb��k, så v� kan 
bl�ve �nsp�reret af h�nanden. 

Der er �gså en generalf�rsaml�ng v� skal have afho�ldt, den bl�ver aft alt så snart v� kan mødes �gen.

V� glæder �s t�l at se jer alle �gen, �g t�l at få sat gang � de nye t�ltag, s�m v� har planlagt
Bl.a. Str�kkecafe – Sykursus ”k�mme � gang med at sy tøj” nu har v� symask�ner s�m v� alle kan 
bruge - Br�der�kursus (st�tchery, japansk br�der� �g meget andet) 
Samt�d�g selvfølgel�g at h�lde v�res hyggel�ge t�rsdags str�k � gang.

V� tænkte �gså på, det måske kunne være �nteressant, f�r n�gen af jer, at kunne mødes v�rtuelt.
Det er rart at kunne se h�nanden �g få en hyggel�g sludder. 
K�ntakt Anne hv�s I er �nteresseret, så v�l hun gu�de jer �gennem en måde at gøre det på.

På snarl�g gensyn :-)
På bestyrelsens vegne
Anne


