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Dessverre har situasjonen med koronaviruset nå blitt slik at vi i
samarbeid med Beate og Wolfgang finner det riktig å utsette vår
Grand Dîner på Lillesand Hotel Norge.

Arrangementet var fulltegnet og vi hadde gledet oss veldig til
denne aftenen. Wolfgang hadde noen spenstige tanker om menyen
og tilhørende vin var innkjøpt. Heldigvis tåler vinen lagring og vi
andre får "smøre oss med tålmodighet" til denne situasonen med
koronaviruset er avklart. Vi gjør samtidig oppmerksom på at de
som hadde tegnet seg for dette arrangementet vil bli prioritert ved
overtegning. 

Med de klare anbefalinger som Regjeringen og Helsedirektoratet
kom med i dag måtte vi ta denne beslutningen. Vi kan jo heller
ikke stikke under en stol at flere av våre medlemmer aldersmessig
er i en risikogruppe, noe som er nok en grunn til å ta denne
beslutningen.

Alle som har innbetalt det de har bestillt får refundert sitt
tilgodehavende ved å sende en e-post til Janet Brastad Vollset:
janet.vollset@getmail.no og oppgi navn og kontonummer som
refusjonen skal sendes til.

Til slutt vil jeg på vegne av styret få lov til å utrykke vår store
sympati med Beate, Wolfgang, og personalet som er kommet i
denne vanskelige situasjonen.

 

Styret i Chaine des Rôtisseurs beklager dette på det sterkeste,
samtidig som vi gleder oss til å gjennomføre det arrangementet

som det er lagt ned så mange tanker i.

 

Beste hilsen
For styret i Bailliage de Sørlandet

Jørgen Aall Flood
Bailli

 

Chaine.no

 

 

   

 

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://chaine.no
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