Til foreninger og brugere af Fladså hallen
Fladså hallens bestyrelse byder med dette nyhedsbrev alle vore brugere velkommen tilbage i Fladså hallen.
Det har været en svær tid for både medlemmerne og foreningerne med de mange restriktioner, vi skulle
tage højde for.
Fladså hallen har under de mange corona restriktioner ikke formået at kommunikere med vore foreninger
på en betryggende måde med info om forholdene for jer i alle hallens faciliteter – det beklager vi.
Fladså hallen ønsker fremadrettet en tættere dialog med jer, hvor meningen er, at vore brugere oftere
modtager et nyhedsbrev, om hvad der foregår i Fladså hallen.
Idrætshallen er fra d.d. heldigvis til fuld rådighed for foreningerne, det er svømmehallen dog ikke helt.
Fladså hallen er meget taknemlige for, at Næstved Kommune renoverer svømmehallen for mange millioner
kroner, således at alle standarder for vand og bassin snart er topmoderne.
Hallen er informeret om, at vi fylder vand i det store bassin fra fredag i uge 33, således at brugerne snarligt
kan boltre sig i vandet.
Det lille bassin derimod mangler yderlige reparationsarbejde, inden det kan fyldes med vand – desværre
kan vi ikke give en tidsfrist, men forhåbentlig inden efterårsferien.
Kultursalen, som ligger ud mod boldbanearealerne, er atter til rådighed til både møder, fester og ikke
mindst aktiviteter.
Falcks testcenter sagde farvel og tak den 15.august, og selvom det har været et godt samfundsmæssigt
bekendtskab, håber hallen ikke, at se Falck igen i egenskab af testcenter, fordi coronaen igen banker på.
Projekt Aktiv Fritid i hallen har vi i flere år afviklet med det formål at vise vore brugere, og de lokale
borgere, hvilke muligheder der er for at se og prøve aktiviteterne.
Bestyrelsen har dog grundet corona restriktioner valgt at flytte arrangementet til år 2022.
Uddelingen af Fladså Prisen på 10.000 kr., doneret af Fladså Badminton udsættes ligeledes til år 2022.
Fladså hallen afholder sin ordinære generalforsamling mandag den 6.september kl. 19.00 i Kultursalen med
dagsorden iht. vedtægterne – læs mere om generalforsamlingen på hallens hjemmeside.
Hallens hjemmeside er til rådighed for vore foreninger, hvorfor vi opfordrer jer til at ajourføre link og andre
henvisninger, så de passer med jeres egen hjemmeside.
Husk at halinspektøren er din kontaktperson, så tøv ikke med at kontakte Brian Hansen.
Vi glæder os til at have foreningsliv, skoler og andre brugere tilbage i hallen, så hallen igen kan vise sit
potentiale som lokalt samlingssted for såvel idrætslige som sociale aktiviteter.
Med ønske til jer alle for en god sæson.
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