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Fra: bmi motionsudvalget <bmimotionsudvalget@gmail.com>
Sendt: 1. februar 2022 08:34
Til: BMI Motionsudvalget
Emne: Januar-challenge - afrunding

Kære alle medlemmer af verdens bedste klub - BMI Løb & Motion. 
Vores januar-challenge har nu (nogle vil sige "endelig", andre "desværre") fundet sin afslutning, og vores 
medlemmers hårdt prøvede ben nåede i fællesskab op på ikke mindre end 25172 km (foreløbigt tal) - et 
virkelig imponerende tal! 
Dermed har vi samlet næsten 40.000 kr. ind til Danmarks Indsamling - ikke mindst takket være de mange 
deltagere i challenge, som på forhånd havde givet tilsagn om at støtte sig selv eller andre med et beløb. 
Alle disse deltagere har nu fået en mail - hvis nogen mener, at de havde givet tilsagn, men ikke fået en mail, 
så kontakt mig gerne på thomas.rambusch@semantix.dk (eller på Facebook, via Messenger eller mobil 28 
26 86 93). 
Skulle der nu sidde nogen derude, som godt vil støtte den gode sag og de mange brugte kræfter med et lille 
økonomisk skulderklap, er det stadig muligt. 
Den bedste løsning - hvor der også er mulighed for at få skattefradrag, hvis man betaler med kort - er at gå 
ind på https://dinindsamling.danmarksindsamling.dk/fundraisers/bmi-lob-motions-januarchallenge-
danmarks-indsamling - her klikker man bare på "Giv bidrag" og følger vejledningen. Det er også muligt at 
betale et beløb ind via MobilePay til 63875 med teksten "Danmarks Indsamling" - så laver vi en samlet 
indbetaling derfra. 
Der skal fra Motionsudvalgets side lyde en kæmpe tak til alle, der har deltaget i vores challenge - med 
mange eller få km - og de mange, som har givet "likes" og anden støtte på Facebook undervejs. 
Det har været en skøn måned, der virkelig har sat gang i klubben, og rundt omkring ser man kun glade smil 
på medlemmernes ansigter. 
Så det gør vi nok igen en anden gang... ;-) 
Mange hilsener til alle - Motionsudvalget v/Thomas Wollesen Rambusch 


