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Juleafslutning	
  Bowling/Skydning	
  2013.	
  
Arrangementet fandt sted den 12. december.
Der var igen dømt julehygge i Garderstuen da blev holdt juleafslutning. Gran på
bordene og vat i ørene. Der blev skudt M/K handicap. Skiverne er små når der skydes
stående uden anlæg, så det var pigerne der med ”støtte” hev sejrene hjem til,
Else/Kaj-Lillian/Sven-E rik og Hanne/Flemming, tillykke. Tak for dejlig julemad og
en god hyggeaften.
Se billeder på hjemmesiden, www.koogf.dk.

Kassereren	
  har	
  ordet:

På nuværende tidspunkt har vore medlemmer modtaget opkrævning
fra Betalingsservice på medlemskontingentet for 2014. Enten er
kontingentet blevet trukket på medlemmernes bankkonti den 31.
januar, fordi der er sket tilmelding til automatisk betaling, eller også er
der modtaget et giroindbetalingskort fra Betalingsservice. Dette er sket
for knapt halvdelen af vore medlemmer.
For så vidt angår de, der har modtaget opkrævning til giro, vil jeg kraftigt
opfordre til, at disse medlemmer tilmelder sig Betalingsservice, således
at indbetalinger fremover, kan ske automatisk. Dels modtager vi kontingentet på forfaldsdagen og dels sparer foreningen en betydelig ekstraudgift til giroopkrævningerne. Tilmelding kan ske på Netbank, eller man
kan få sin bank til at oprette aftalen. Oplysningerne, der skal bruges til
oprettelse af betalingsaftalen står på giroindbetalingskortet.
Carsten Rasmussen, kasserer.

Bowling:	
  

Der var røde kegler og præmier til banen, når den blev nedlagt i en strike, da vi julede
den sidste spilledag før jul. Efterfølgende fik vi en hyggesnak i cafeteriet.
Vi spiller hver onsdag i Køge Bowlingcenter, klokken 18.00-19.00.

Regionsbowling	
  2014:	
  

Husk !! Regionsbowling 2014, foregår i Roskilde Bowlingcenter den 2. februar.
Vi har trænet hele januar, så vi skal på præmiepodiet.
Bowlingformand Gorm Rasmussen, telefon 56 14 17 10.

Skydning:	
  
Vi skyder på vor egen skydebane hver tirsdag fra 19.00-21.00.
Skydeformand Kaj Larsen, telefon 56 65 80 23.
Garderstuen:
Er åben i forbindelse med skydning. Ole betjener alle også dem, som ikke skyder.
Alle vore medlemmer med eller uden ledsager er velkomne.
Hjemmesiden:
Husk at besøge vor hjemmeside www.koogf.dk , hvor der er opdaterede nyheder fra
foreningen, samt billeder fra afholdte arrangementer, nye som gamle og især fra
besøg hos vore fødselarer.
Sekretær
Steen Rasmussen

