Kære medlem af Klejtrup Idrætsforening
KIF står midt i en situation, som med garanti aldrig tidligere er sket i vores over 100 år gamle forenings
historie.
Denne besked gælder primært for brugere af motionscenter og de aktiviteter som strækker sig længere end
gymnastiksæsonen. Som du sikkert selv alt for godt ved, så trækker lukningen af motionscentret og øvrige
aktiviteter desværre ud - Hvilket vi er mindst lige så ked af som du.
VI kommer tidligst til at åbne for aktiviteter igen den 10. maj hvilket er længe til for dig som gerne vil træne
og holde dig i form, vi har således afsluttet CrossGym og vores Trampolinfit hold har valgt at forlænge deres
sæson tilsvarende den tid vi er underlagt restriktioner dvs. pt. 2 mdr. Vi følger hele tiden udviklingen og
åbner naturligvis op igen ved først kommende lejlighed. Vi bruger ventetiden på at holde os orienteret og
arbejde i kulisserne - Vi håber derfor meget, at der i løbet af april kommer nogle gode nyheder for os alle.
Vi ved desværre ikke hvor længe lukkeperioden kommer til at tage, denne usikkerhed er ikke sjov.
Til brugere af motionscentret:
Vi anbefaler derfor, at hvis du ved at dit abonnement snart udløber (altså inden den 10. maj) så kan du med
fordel sætte dit medlemskab på pause. Således du ikke automatisk trækkes ved udløb.
Vi forstår godt hvis du er frustreret over situationen, men det er desværre ikke KIF der har bestemt reglerne
eller hvornår vi må åbne op igen - Vi har således kigget på hvad andre foreninger og Fitnesskæder gør for
deres medlemmer.
Reglerne omkring refusion er tydelige fra DIF og DGI, at man som for forening ikke er forpligtet til at
tilbagebetale mistet kontingent eller ydelser. Men vi er en lille forening og vil naturligvis gerne gøre det
rigtige og yde den bedste service overfor jer trofaste medlemmer, så derfor ser vi følgende muligheder:
1. Du kan vælge at donere dit medlemskab ved blot at lade det fortsætte og gøre ingenting. Herved er
du med til at udvise samfundssind og støtte om foreningen og frivillige i denne svære tid. Hvilket
også vil være klart det nemmeste for alle parter og naturligvis økonomisk bedst for vores forening.
2. Du kan skrive til idrætsforeningen om du gerne vil have kompensation, vi har desværre ikke nogen
nem måde at gøre dette på, da vores system ikke er så smart som de store fitnesskæders systemer.
Dvs. at vi kan ikke gå ind og sætte jeres abonnement på pause for dig, eller kompensere for en
periode (vi kan kun tilbageføre hele det betalte beløb)
• OBS: Hvis du vælger denne løsning, så er vi nødt til at tage denne på bagkant.. Hvilket
betyder, at du skal lade dit abonnement fortsætte og efterfølgende skal vi (læs: vores
kasserer) efter åbningen af motionscentret igen lave en bankoverførsel til dig på beløbet
for tabt abonnement.
• I praksis: Hvis du ønsker kompensation, skal du sende en mail til KIF på mailadresse:
klejtrupif@gmail.com med dit navn og kontaktoplysninger, så laver vi en liste og må
efterfølgende kontakte dig.
Hvis du har spørgsmål, så er du altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen, eller sende en mail:
klejtrupif@gmail.com
Med denne besked vil vi gerne ønske ALLE en rigtig glædelig påske og håber, at vi sammen kommer
stærkere ud på den anden side
Med venlig hilsen
Klejtrup Idrætsforening

