Kære BMCK-medlem.

Kontingentopkrævning.
Det er nu tiden for betaling af kontingent for 2019 i Broby Moto Cross Klub, for dem som ikke
allerede har betalt 😊.
Du kan via DMU´s hjemmeside forny og betale dit kontingent til Broby Moto Cross Klub under
fanebladet ”Services / Klubmedlemskab”.
Efterfølgende er det muligt at tegne licens for 2019 fra DMU´s hjemmeside under fanebladet ”Services /

Licensbestilling”.

Licensen kan efterfølgende afhentes i klubhuset.
Bemærk: Licensen fra 2018 var kun gyldig til 31.12.2018.
Det er dog stadig også muligt, som tidligere år, at overføre pengene til konto 0828 – 8085633598.
Husk at påføre dit navn og medlems-/licens nr.
Der vil dog gå nogle dage inden der kan fornyes licens på DMU’s hjemmeside.
Du bedes venligst betale inden 2. februar 2019, så du er sikker på, også at få første nummer af
Motorbladet i 2019.
Der er 4 medlemsmuligheder:
Almindeligt medlemskab (Kat. 1):
Almindeligt medlemskab af klubben koster 450 kr. pr. år.
(Inkl. Motor Bladet - for kørere med stamlicens i BMCK).
Som indehaver af en kørerlicens forventes frivillighed på den ene eller anden måde, til opgaver i klubben.
Køremedlemsskab i klub 2 (Kat. 2):
Aktivt medlemskab (aktiv kører - klub 2): 450 kr. pr. år.
Gælder for kørere med stamklub og licens i en anden klub.
Man kan deltage i Breum tur, Klubmesterskab, Store Hyggedag m.m.
Som indehaver af en kørerlicens forventes frivillighed på den ene eller anden måde, til opgaver i klubben.
Støttemedlem:
Passivt støttemedlemskab: 250 kr. pr. år.
(Uden Motor Blad og uden kørerlicens).
Officials:
Kontingent fritagelse for officials.
Træningsleder og andre officials, har mulighed for gratis kontingent, hvis der hjælpes ved minimum 3
træninger eller løb pr. år.
Ønskes dette, kontakt Ejnar: ejnar@bmck.dk eller tlf. 2028 2204.
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Aktivitetsoversigt vinter 2019:

26. januar:

Fælles tur til Breum SuperCross hal ved Skive.
Klubben har lejet hallen fra kl. 12.00 til kl. 17.00.
Pris maxi: 325 kr. Mini & micro: 275 kr.
Tilmelding via aktivitetskalenderen på hjemmesiden: www.bmck.dk.
Aspen to-takts miljø benzin skal købes i hallen til 25 kr. pr. liter.
Mulighed for overnatning til 100 kr. pr. person, samt spisning på Breum
Landevejskro, hvis man også vil træne om fredagen (er ikke en del af BMCKarrangementet) – Se mere info omkring tilmelding her:
http://www.bmck.dk/Breumtur-ekstra.

2. februar:

Første motocross træning i år 2019, hvis vejret og banen tillader dette.
(Kl. 13.15 – 16.00).
Se på www.bmck.dk om banen er åben.

19. februar:

Generalforsamling.
Yderligere information følger.
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