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Hej alle 
Nej, ikke kø-tilbud, men kød-tilbud - vi har fået nedenstående fra Aarhus Motion, som jeg naturligvis 
videresender til vores medlemmer. Det er ikke alle, der har været officials i løbet af 2019, men det vil være 
for besværligt at skulle sortere blandt medlemmerne. 
Så hvis nogen benytter sig af tilbuddet, men ikke har været officials endnu, håber jeg, at de har tilstrækkelig 
god stil til at melde sig under fanerne som official i år - der vil måske komme flere tilbud, og det må være 
rimeligt, at ydelse går forud for nydelse. 
Tilmeld dig som official ved at skrive til mig på thomas.rambusch@semantix.dk - så finder vi en plads til 
dig :-) 
Hvis du ikke har været en del af ordningen og ikke ønsker at benytte dig af tilbuddet, undskylder jeg 
forstyrrelsen. 
Det fremgår ikke helt tydeligt af mailen, om den vedhæftede farvereklame skal bruges i forbindelse med 
bestillingen, men det finder man nok hurtigt ud af - den er i hvert fald vedhæftet for en sikkerheds skyld. 
Mange hilsener - Thomas Wollesen Rambusch, officialkoordinator 
 
Aarhus Motion skriver: 
Kære forening 
  
Godt nytår! 
  
Vores gode samarbejdspartner Løvbjerg Trøjborg vil gerne forkæle alle Aarhus Motions officials og de tilknyttede 
foreninger med et uhørt billigt og eksklusivt nytårstilbud. 
  
Det drejer sig om 10 stk. kødkvæg bøffer eller 8 stk. entrecote fra Løvbjerg Trøjborgs slagter til kun 199,- kr. 
  
Fremgangsmåden er, at der sendes en mail til nsm@lovbjerg.dk senest d. 9. januar 2020 med afhentning i Løvbjerg 
Trøjborg samme dag. I mailens emnefelt skal der skrives: Aarhus M 
  
Vi håber meget, at I vil dele tilbuddet internt i jeres forening, og vi vil fremadrettet prøve at finde gratis ting eller 
eksklusive fordele til vores officials og foreninger for at vise vores værdsættelse.  
  
Vi har valgt at sende mailen ud til jer alle – uanset geografisk placering :-) 
  


