Forsiden

Nyhedsbrev maj 2017
Når du modtager dette nyhedsbrev dateret maj 2017 betyder det, at seniorklubbens ordinære generalforsamling er afholdt den 26. april på Nørresundby Idrætscenter. Generalforsamlingen betyder også ændringer
i seniorklubbens daglige ledelse. Dette skyldes at to af vore bestyrelsesmedlemmer har valgt ikke at genopstille. Det drejer sig om vort mangeårige bestyrelsesmedlem John Trytek, som i en periode over 20 år har
varetaget ledelsen af aktivitetsudvalg nord. Dette til alles tilfredshed. Kassereren Ole Busk har igennem en
periode på 16 år passet vort regnskab og pengekasse meget fint.
Bestyrelsen vil i dette nyhedsbrev rette en stor tak til begge for et godt og positivt samarbejde. John igennem mange år som protokolfører på vore bestyrelsesmøder. Derudover har John været næstformand og en
kort periode formand i forbindelse med Preben Sørensens pludselige død. Tak til dig for din store indsats,
også tak til Inge som mange gange har måttet undvære dig, når der var pligter, der kaldte i seniorklubben.
Vi ønsker jer alt godt i fremtiden.
Ole Busk har valgt at stoppe efter 16 år som kasserer i seniorklubben. Ole Busk kom lidt hovedkulds ind i
opgaven som kasserer. Vi havde bedt Ole om at stille op som kasserersuppleant samt være dirigent på generalforsamlingen i 2001, hvilket vi havde fået ja til. Op til generalforsamlingen var vi kommet i bekneb
for en ny kasserer, hvorfor vi spurgte, om ikke vi kunne ændre opstillingen fra suppleant til kasserer. Her
fik vi et ja. Efter valget skete der store ting. Vi begyndte at lave regnskabet elektronisk. Vi kom også til at
fremlægge regnskaber på generalforsamlingerne via storskærm. Ud over kassererjobbet blev der også tid til
at designe en hjemmeside til os, hvilket vi med det store besøgstal der er, må siges at være godt modtaget
blandt medlemmerne. Bestyrelsen takker dig for dit store arbejde for seniorklubben og dens medlemmer.
Vi ønsker dig og Helle alt godt i fremtiden.
For at vor fine hjemmeside ikke skal gå helt i forfald har Ole Busk indvilliget i at varetage opdateringer
m.m. Bestyrelsen ønsker at nedsætte et ad hoc udvalg til at varetage dette.
I nyhedsbrevet for juni måned vil der være lidt om generalforsamlingen samt en opdateret adresseliste på
bestyrelsen.
Kroatien.
Vi har tidligere meddelt at denne rejse var udsolgt. Vi kan oplyse at på grund af afbud har vi 2 pladser til
rådighed. Er du interesseret kan pladserne reserveres ved henvendelse til Ole Jensen på telefon 98 11 38 81
eller 20 20 08 65.
På gensyn i juni nyhedsbrevet
Ole Jensen

Formand: Ole Jensen, Tyge Brahes Vej 38, 1., 9000 Aalborg 98 11 38 81

 x15843@tdc.dk

Se nyhedsbreve, kalender, m.m. på www.seniorklubbentdcjylland.dk

Bagsiden

Aktivitetsudvalg nord
Sommertur 2017.
Onsdag den 7. juni går sommerturen til Jesperhus Blomsterpark. Der er busafgang fra perron 11 Aalborg
Busterminal klokken 08.00 og fra pendlerpladsen ved Th. Sauers Vej klokken 08.15. Turen går via Skive
til Jesperhus med en kaffepause undervejs.
Vi ankommer til Jesperhus ca. klokken 10 hvorefter der vil være tid til at se parken inden der serveres dejlig frokostbuffet med vand og øl fra klokken 12.00 til 13.00. Efter frokosten er der igen tid til at se parken,
klokken 15.00 serveres der kaffe med kringle.
Der er afgang fra Jesperhus klokken 16.00 med forventet hjemkomst til Aalborg kl. 18. Prisen for dette arrangement er 250,00 kr. pr. person.
Tilmelding fra mandag den 15. maj kl. 09.00 til mandag den 22. maj kl. 12.00 til Poul Thrysøe telefon
98 16 17 18 – John Nielsen telefon 98 17 47 17 – Majbritt Olesen telefon 29 90 88 76 – Svend Christensen
telefon 29 60 63 97 og Bo Magnussen 20 20 32 74. Kun direkte personlig tilmelding pr. telefon. Tilmeldingen er bindende.
Venlig hilsen aktivitetsudvalg nord.

Aktivitetsudvalg øst.
Allerførst vil vi henvise til april nyhedsbrevet angående vores Jyllands tur, hvis du ikke har set den i månedsbrevet eller på foreningens hjemmeside under rejser. Har du ikke fået tilmeldt dig endnu kan du nå det
ved at ringe til Bent Grølsted på telefon 86 25 52 25 eller 24 40 62 25.
Nu er vi nået til maj måned og generalforsamlingen er overstået. Vi starter en bus op den 30. maj 2017
klokken 10.00 fra Viby Torv og kører mod Fyn. Efter en dejlig middag på Harndrup Forsamlingshus (svinekam stegt som vildt og citronfromage), fortsætter turen til Humlemagasinet, hvor vi får en fælles introduktion til Humlemagasinet med de forskellige spændende udstillinger og Sigfred Pedersen Museet. Hvis
vejret tillader det kan man se besøgshaverne på i alt 10 tdr. land. Som afslutning skal vi ind i cafeen og
have kaffe og ’Prinsesse Marie lagkage’. Herefter går turen til Viby Torv med hjemkomst ca. klokken 18.
Prisen for turen er 250,00 kr. pr. person. Tilmelding kan ske fra den 3. maj efter klokken 08.00 på telefon
86 14 28 48.
Du kan se udførligt program på seniorklubbens hjemmeside under rejser
Aktivitetsudvalg Øst Jylland
Randers – Djurs.
Vi holder sommerferie frem til den 6. september, hvor vi starter ud med et besøg på Aarhus Havn. Se flere
in formationer i nyhedsbrevet august måned.
God sommer
Venlig hilsen, bestyrelsen

