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Julehilsen til alle i og omkring FBBK
Julen 2016
Julen nærmer sig med hastige skridt, træet er pyntet og
julefreden er så småt ved at indfinde sig.
Rigtig mange har fundet vejen forbi vores fantastiske klub,
og rigtig mange har fundet den samme glæde ved basket som
et hvert medlem af klubben er i besiddelse af.
Klubben har passeret 100 medlemmer, og dette kan vi kun
tilskrive alle de frivillige, trænere, forældre og andre som
hver dag sørger for at vores unge medlemmer for sig en god oplevelse i hallen. I skal
alle have en kæmpe tak.
2016 har vist sig fra den gode side, og aldrig har der været så mange frivillige hænder
og forældre, som har ønsket at give en hånd med omkring træningerne. Dette må
meget gerne fortsætte i 2017 og årene frem.  Dog ser det økonomiske billede i
klubben ud til at blive sat under pres i årene frem, da der er lavet om i Fredericiaordningen, og klubben over de næste fem år vil gå glip af større beløb. Dette kan vi
alle naturligvis være med til at forhindre, ved at give en hånd med når der er
mulighed for at tjene en lille skilling til klubben, i forbindelse med de arrangementer
som klubben har, eller er i forbindelse med. Men nok om det.
Fredericia Basketball Klub er forsat i udvikling, og det ser rigtig godt ud. Der
kommer hele tiden flere ungdomsmedlemmer, og forhåbentlig vil de forblive i
klubben og videregive samme glæde for basketballspillet, som de selv har modtaget.
Der bliver udviklet nye træner og klubbens dommer dømmer i de højeste ligaer i
Danmark. Så på alle fronter bliver der skabt nye bekendtskaber
som er til glæder for alle i klubben.
Vi håber på at se alle i hallen i 2017 til en ny og udfordrende
sæson.
Vi ønsker alle i og omkring FBBK en rigtig glædelig jul
og et festligt nytår.
På gensyn i 2017.
De bedste hilsner fra FBBK’s bestyrelse.
Formand
Brian Nikolajsen
Umanaksvej 9
7000 Fredericia
40 10 18 28

Turneringsleder
Lise Rosendahl
Skovbrynet 3
7000 Fredericia
28 10 95 77

Kasserer
Henrik Gundersen
Jyllandsgade 7
7000 Fredericia
27 58 33 48

Sekretær
Martin Gundersen
Dalgasvej 7
7000 Fredericia
28 70 84 45

Næstformand
Jesper Flindt
Krügersvej 25B, 1
5000 Odense
51 24 97 29

