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BMI Løb&Motion

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 20. september 2018 08:56
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Hjælp til fest i TMG 29/9 - officialordning

Hej alle 
Vi har fået en henvendelse fra TMG (Testrup-Mårslet), der har brug for hjælp til en fest - arbejde i baren og 
andre opgaver. Det er 29/9 fra kl. 17 til over midnat (se herunder), så man må gå ud fra, at det også 
indebærer spisning. Hvis nogen har lyst til at yde en ekstra indsats i officialordningen (og dermed opspare 
200 kr. til sig selv til brug i Intersport Odder, hvis dette ligger ud over første tjans) og samtidig få en sjov 
oplevelse - eller hvis nogen bare synes, at det er et værdigt formål at hjælpe, er her en oplagt mulighed. 
Skriv til thomas.rambusch@semantix.dk, hvis du har lyst til at hjælpe vores naboklub - svar hurtigst muligt! 
Her er teksten fra TMG: 
 
Hej med jer! 
  
I TMG holder vi 150 års jubilæum lørdag d. 29/9 og vi skal have et brag af en fest om aftenen. 
Vi mangler 15-20 mand/kvinder der kan hjælpe i baren og diverse små opgaver. 
Har I en flok frivillige vi kan trække på? Vi har afsat 10.000 kr for indsatsen. 
Desuden er det tanken at I kan trække på os (TMG) en anden god gang, hvis I har behov for det. 
Der er brug for hjælp fra kl. 17.00 og til festen stopper på den anden side af midnat. 
I må meget gerne henvise til nogen (f.eks. en afdelings formand), der kan tænkes at have forbindelserne til nogen 
frivillige. 
Jeg ved vi er sent ude, men den aftale vi havde sat vores lid til, kiksede desværre. 
 
Thomas: Jeg håber, at BMI Løb & Motion (igen) kan træde til i nødens stund. 
 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator 


