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bmimotion@gmail.com

Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 9. maj 2019 11:52
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Nye muligheder for officialtjanser - valg og fest

Hej alle 
Som opslået på Facebook har vores altid aktive medlem Christine Winding-Lauritzen gjort opmærksom på 
to muligheder for at tjene penge til klubkassen. Dette er yderst velegnet for medlemmer, som endnu ikke har 
tilmeldt sig en officialtjans, eller som gerne vil give en ekstra hånd og være med til at sikre, at vi fortsat kan 
tilbyde mange billige/gratis arrangementer. 
Som valgtilforordnet skal man selv tilmelde sig via linket i teksten, hvorefter man kan vælge at donere sin 
diæt på 850 kr. til klubben - jeg kender ikke den praktiske procedure, men beløbet kan indbetales på Danske 
Bank 1551 3719280773. 
Bemærk, at der muligvis endnu ikke er åbnet for valgtilforordnede til folketingsvalget 5/6, men der er åbnet for EP-
tilmelding (26/5). 
Mht. Salling-arrangementet (længst nede) kan man kontakte Thomas på thomas.rambusch@semantix.dk for 
tilmelding eller selv tilmelde sig via de angivne oplysninger - samme kontonummer til indbetaling :-) 
Det ville være dejligt, hvis nogen af klubbens medlemmer ville hjælpe til ved disse arrangementer og dermed støtte 
klubben.  
På forhånd tak - hilsen Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator 
 
VALG: 

Til alle frivillige folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune 

Den 26. maj 2019 er der valg i Danmark. Vi har som tidligere brug for frivillige hænder til afviklingen af valget. 

Det er en god mulighed for at støtte op om demokratiet og opleve et valg i praksis. Der er mulighed for, at flere frivillige 
kan komme ud på samme valgsted. Man vælger valgsted ved tilmelding, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. 

Alle frivillige får diæter på 850 kr. samt fuld forplejning hele dagen. Den frivillige kan efterfølgende vælge at donere sine 
diæt-penge til den lokale forening. 

Man kan læse mere og tilmelde sig på https:/…/frivillig/…/bliv-frivillig/bliv-frivillig-ved-valg/ 

Bemærk, at man melder sig til fra en time før valgstedet åbner, til stemmerne er talt op om aftenen. 

Godt valg til jer alle! 

 

SALLING-FEST: 

Hej,  
Jeg skriver på vegne af dypång management, som er et Aarhusiansk eventbureau.  
Vi står for planlægningen og eksekveringen af Salling allin19 d.09. juni 2019. Det bliver en dag hvor alle ansatte 
ved  
Salling group bliver inviteret, og temaet er "en dagsfestival" hvilket betyder der kommer forskellige kunstnere og 
spiller. Pladsen er åben fra kl. 09.00 til 21.00. 

Jeg skal bruge folk til forskellige opgaver, og jeg fordeler opgaverne således at man altid står sammen med en fra ens egen 
forening. 

Arbejdstiderne hedder enten: 
07.00 til 18.45 inkl. buskørsel tur/retur til pladsen 
16.30 til 23.00 inkl. buskørsel tur/retur til pladsen 
Det er ikke er muligt at komme til pladsen i egen bil, men kun gennem bus vi sørger for. 

Timelønnen er 80kr i timen og der er selvfølgelig fuld forplejning under hele arrangementet. 

Det eneste krav er, at man skal være over 18år. 

Kunne dette være noget I har lyst til at hjælpe med?  



2

Bedste hilsner 
Annemette Møhl 
Projektleder  
M: annemette@dypaang.dk 
T: +45 27 12 04 93 
W: www.dypaang.dk 
Balticagade 12D 
8000 Aarhus C 


