
  

  
 

HHoott  LLiinnee  NNoo  1177  
EExxeeccuuttiivvee  MMiinnuutteess  

TThhee  eexxeeccuuttiivvee  aarree  vveerryy  pplleeaasseedd  ttoo  aaddvviissee  tthhee  mmiinnuutteess  ffrroomm  tthhee  

eexxeeccuuttiivvee  mmeeeettiinnggss  aarree  nnooww  aavvaaiillaabbllee  ttoo  mmeemmbbeerrss  oonn  tthhee    

BBuurrnnssiiddee  BBoowwlliinngg  CClluubb  WWeebb  SSiittee  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  pprroocceedduurree  iiss  nneecceessssaarryy  

��  EEnntteerr  tthhee  BBuurrnnssiiddee  wweebb  ssiittee  

��  SSeelleecctt  eexxeeccuuttiivvee  mmiinnuutteess  ffrroomm  tthhee  lleefftt  mmeennuu  

��  CClliicckk  oonn  tthhee  mmiinnuuttee  lliinnkk  

��  YYoouu  wwiillll  bbee  aasskkeedd  ffoorr  [[11]]  uusseerrnnaammee  [[22]]  ppaasssswwoorrdd  

��  UUsseerr  nnaammee  iiss  ““mmeemmbbeerr’’  {{  DDoo  nnoott  ttyyppee  qquuoottee}}  

��  PPaasssswwoorrdd  iiss  ““sshhoowwmmee””  {{DDoo  nnoott  ttyyppee  qquuoottee}}  

��  CClliicckk  oonn  ookk  bbuuttttoonn  >>  mmiinnuutteess  wwiillll  sshhooww  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy  aass  hhoottlliinnee  

ddooccuummeenntt  

AAnnyy  pprroobblleemmss  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  AAJJ  aatt  aavvaannhhaasssseelltt@@jjaaddeewwoorrlldd..ccoomm  

UUmmppiirreess  
BBuurrnnssiiddee  iiss  iinn  nneeeedd  ooff  bbootthh  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  uummppiirreess  ..IIff  yyoouu  aarree  

iinntteerreesstteedd  iinn  bbeeccoommiinngg  iinnvvoollvveedd  iinn  uummppiirriinngg  aanndd  tthhee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmee  

dduurriinngg  22000099  pplleeaassee  bbee  ggoooodd  eennoouugghh  ttoo  ccoonnttaacctt  MMaatttt  BBaarrbbeerr  wwhhoo  wwiillll  

aatttteenndd  ttoo  tthhee  nneecceessssaarryy  ddooccuummeennttaattiioonn  

FFrroomm  aa  ppeerrssoonnaall  vviieeww  ppooiinntt  hhaavviinngg  ccoommpplleetteedd  tthhee  aapppprroopprriiaattee    

eedduuccaattiioonn  II  rreeaalliizzee  hhooww  iimmppoorrttaanntt,,  ccoommppeetteenntt    wweellll  bbaallaanncceedd  uummppiirriinngg  

  iiss  ttoo  tthhee  ggaammee  ooff  bboowwllss..  

OOrrcchhaarrdd  GGrreeeenn  WWaatteerriinngg  SSyysstteemm  
TTeerrrryy  PPaatteerrssoonn  hhaass  iinnssttaalllleedd  aa  wwaatteerriinngg  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  ppllaannttss  

ssuurrrroouunnddiinngg  tthhee  OOrrcchhaarrdd  GGrreeeenn  >>    

TThhee  ccoouunncciill  aarree  ppaayyiinngg  ffoorr  aallll  ooff  tthhee  mmaatteerriiaallss  

LLaaddiieess  CChhaarriittyy  BBBBQQ  
TThhee  rreecceenntt  LLaaddiieess  CChhaarriittyy  BBBBQQ  rraaiisseedd  

$$118811  ffoorr  tthhee  BBrreeaasstt  CCaanncceerr  SSoocciieettyy  

GGoooodd  wwoorrkk  LLaaddiieess  

  



  

  

NNeeww  MMeemmbbeerrsshhiipp  
II  sseeee  AAnnddrreeww  TToodddd  hhaass  aapppplliieedd  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  ttoo  tthhee  BBuurrnnssiiddee  CClluubb,,    

AAnnddrreeww  iiss  aa  nniiccee  ppeerrssoonn  aanndd  wwiillll  bbee  aa  ggoooodd  mmeemmbbeerr  wwhheenn  hhee  iiss  NNeeww  

ZZeeaallaanndd  >>  AAnnddrreeww  aass  yyoouu  kknnooww  wwaass  lleeaadd  ffoorr  tthhee  NNeeww  ZZeeaallaanndd  WWoorrlldd  

CChhaammppiioonnsshhiipp  FFoouurrss  TTeeaamm  aanndd  ccuurrrreennttllyy  lliivveess  iinn  SSyyddnneeyy  

FFrroomm  aa  hhaappppyy  BBuurrnnssiiddee  mmeemmbbeerr  ??  ??  
II  ddoo  nnoott  ssuuffffeerr  ffrroomm  iinnssaanniittyy  >>  II  eennjjooyy  eevveerryy  mmiinnuuttee  ooff  iitt  !!  !!  

    

DDaatteess  wwee  kknnooww  yyoouu  wwiillll  nnoott  ffoorrggeett  
JJaannuuaarryy  1100tthh  FFeessttiivvaall  BBoowwllss  22000099  

JJaannuuaarryy  1177tthh  QQuuaarrtteerr  FFiinnaallss  CChhaammppiioonnsshhiipp  FFoouurrss  22000099  

JJaannuuaarryy  1177tthh  OOppeenn  1100ss  IInntteerr--CClluubb  11sstt  RRoouunndd  22000099  

JJaannuuaarryy  2222nndd  PPrroo  SSBBSS  SStteewwaarrtt  BBuuttttaarr  PPaaiirrss  22000099  

JJaannuuaarryy  2200tthh  WWaattssoonn  SShhiieelldd  11sstt  RRoouunndd  22000099  

MMaatteess  iinn  BBoowwllss  ccoommmmeenncceess  FFeebbrruuaarryy  55tthh  22000099  

  

FFrroomm  eevveerryy  bbooddyy  oonn  tthhee  ccooaall  ffaaccee  wwee  hhooppee  yyoouu  aallll  hhaavvee  ggrreeaatt    

CChhrriissttmmaass  aanndd  wwee  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  sseeeeiinngg  yyoouu  aallll  iinn  ggoooodd  sshhaappee  iinn  tthhee  

nneeww  yyeeaarr  

rreeggaarrddss  
MMoorrtt    

  

  
  

  
 


