
 
 

 
 
 
Kære alle 
 
Sikke en verden, vi pludselig lever i! 
Corona-virussen har vendt op og ned på hverdagen for os alle. Den spænder 
ben for meget af det, vi plejer at tage som en selvfølge.  
 
Coronaen spænder også ben for vores aktiviteter i Sea-Side Club. I det store 
billede er det selvfølgelig en mindre ting, men derfor ærgrer det nu alligevel, 
at vi må meddele det, I nok allerede har regnet ud: 
 
Pga. regeringens restriktioner i forbindelse med Corona-virus er vi nødt til at 
aflyse alle vores arrangementer, indtil der igen gives grønt lys for at samles i 
større forsamlinger. 
 
Med andre ord er den planlagte jazzaften den 1. maj aflyst. Det er også 
klubbens tre dages jazz-festival i pinsen 29.-31. maj, som vi ellers havde 
lagt et godt program for og glædet os meget til. 
 
Indtil videre er det uvist, hvornår vi kan komme i gang igen. Derfor har 
bestyrelsen besluttet, at vi IKKE opkræver kontingent i 2020. 
 
Nogle enkelte har allerede betalt kontingent for 2020. De kan få 2020-
medlemskabet konverteret til et 2021-medlemskab ved at fremvise 2020-
medlemskortet, når vi ses ved kommende arrangementer. Vi håber, at det 
sker hurtigt efter, at regeringen forhåbentligt i august åbner endeligt for større 
forsamlinger. 
 
Når I slipper uden kontingent i år, kan det af hensyn til klubbens økonomi 
blive nødvendigt at hæve billetprisen ved de arrangementer, det lykkes at 
gennemføre, når restriktionerne er ophævet og frem til næste 
generalforsamling i marts 2021.  
 
Vi har også pga. Corona-krisen opgivet at holde 2020-generalforsamlingen, 
som skulle være afviklet i marts. Det håber vi, der er forståelse for. 



Vi holder jer løbende opdateret om vores planer efter ”Corona-time” i 
nyhedsbreve.  
 
På gensyn så snart, verden bliver nogenlunde sig selv igen…  
Indtil da: Pas godt på jer selv og på hinanden.  
 
Bedste hilsner 
Bestyrelsen 
 
 
 
Tak til vores sponsorer: 
 

 


