Forsiden

Nyhedsbrev april 2017
Generalforsamling 2017
Hermed indkaldes til seniorklubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes onsdag
den 26. april 2017 på Nørresundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby.
Generalforsamlingen starter med kaffe og rundstykke og en lille en til ganen kl. 10.15. Ved generalforsamlingens start er der arrangeret rundtur i Aalborg og omegn for ledsagere.
Efter generalforsamlingen serveres der en buffet med lidt drikkevarer til. Efterfølgende spilles der op til
dans. Musikken klares af ”Den Gule Flyver”.
Til generalforsamlingen opstilles følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg ifølge lovene
7. Meddelelse om valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15. april.
Seniorklubbens og aktivitetsudvalgenes regnskaber kan i april måned læses på hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk. Der er mulighed for at printe regnskaberne ud. Har du ikke mulighed for at læse seniorklubbens hjemmeside, kan du henvende dig til din aktivitetsudvalgsformand og få tilsendt materialet.
Med dette nyhedsbrev er der busplan og tilmeldingsblanket.
Rejser
Rejsen til Kroatien er udsolgt.
Det var alt for denne gang, på gensyn til generalforsamlingen,
Ole Jensen

Aktivitetsudvalg nord
Reserver den 7. juni til årets sommerudflugt. I år går turen til Jesperhus Blomsterpark. Se mere i nyhedsbrevet for maj måned.
Venlig hilsen aktivitetsudvalget.

Formand: Ole Jensen, Tyge Brahes Vej 38, 1., 9000 Aalborg 98 11 38 81
Kasserer: Ole Busk, Fejøvænget 5, 8381 Tilst 86 24 16 24

 x15843@tdc.dk

 olebusk@stofanet.dk

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

Bagsiden

Aktivitetsudvalg syd.
Aktivitetsudvalget indbyder til en tur den 18. maj 2017 til fængslet i Horsens og Alrø.
Kl. 08.30 afgang fra Esbjerg museumspladsen, hjemkomst kl. 19.30.
Kl. 09.15 afgang fra Vejen MC Donald afkørsel 68. hjemkomst kl. 18.45 (kun ved behov).
Kl. 09.30 afgang fra Kolding, Liva stormarked, Galgenbjerg vej. Hjemkomst kl. 18.30.
Kl. 10.00 afgang fra Fredericia banegård vest. Hjemkomst kl. 18.00.
Kl. 10.30 afgang fra vejle Borgvold. Hjemkomst kl. 17.30.
Vi kører til Horsens, her skal vi ind og have en spændende rundvisning på Fængslet, rundvisningen varer
godt en time. Vi deles op i 2 grupper som starter med hver deres guide. Efter rundvisningen skal vi videre
til Alrø som ligger i Horsens fjord. Efter ankomst skal vi ind og have en dejlig middag på Møllegården, der
helt unikt er bygget op i en gammel(rengjort) grisestald. Staldbåsene står som da grisene boede i stalden,
dog er grisene nu væk og erstattet af fint dækket bord, hvor det rustikke miljø vil danne rammen om en
hyggelig og afslappende oplevelse.
Efter en dejlig middag kører vi en rundtur på Alrø, som er 7 km. Lang og 4 km. bred på det bredeste sted.
Efter at have været Alrø rundt, kører vi til Hotel Vejlefjord hvor vi skal ind og have kaffe med bolle og
kage, inden vi forsætter hjemad.
Prisen er 250,00 kr. pr. person, gerne indbetaling via netbank reg.nr. 1682 konto nr.3223051412 senest den
8. maj eller i bussen. Tilmeldingen er bindende og kan kun ske fra den 18. april klokken 09.00 og frem til
den 2. maj til Mogens Adler telefon 75 52 12 31 og Jens Dahl Nielsen telefon 30 33 12 56. OBS nyt påstigningssted i Kolding.
På gensyn aktivitetsudvalget.

Aktivitetsudvalg øst.
Udenlandsturen er i år lavet om til en Jyllandstur på 2 dage den 13. og 14. august. Vi starter fra Viby Torv
kl. 08.00 og kører nordpå hvor vi spiser frokost på Vesløs Kro. Herefter turen går videre til Bunkermuseet i
Hanstholm, hvor vi får en guidet rundtur og køretur med ammunitionstoget. Herefter kører vi til Hotel
Hanstholm for indkvartering og aftensmad.
Tidlig op til morgenmad og afgang mod Agger Tange hvorfra vi sejler med færgen til Thyborøn. Her kører
vi en tur forbi Sneglehuset og videre til Sea War Museum, hvor vi får en guidet rundvisning inden vi skal
have frokost (fiskebuffet) i De Røde Barakker. Når dette er fuldført kører vi med tog fra Thyborøn til Lemvig hvor bussen samler os op. Turen går herefter hjemad med forventet ankomst kl. 18.00. prisen for denne
tur er 1.600 kr. pr person med tillæg for enkeltværelse på 250,00 kr.
Bent Grølsted modtager tilmelding, her er først til mølle gældende, fra mandag den 3. april efter klokken
08.00 på telefon 24 40 62 25. Programmet kan ses på seniorklubbens hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk
Aktivitetsudvalget øst Jylland
Randers – Djurs
Onsdag den 5. april kl. 10.00 virksomhedsbesøg på Via center Campus Randers. Vi mødes på Via center
Campus Randers, Jens Otto Krags plads. Hvor vi starter i kantinen med kaffe og hyggeligt samvær. Efterfølgende vil der være orientering om via centrets aktiviteter, Sygeplejeskole, pædagog og afspændings pædagogik.
Tilmelding senest den 31. marts på telefon 86 41 15 51 eller mail joa@kabelmail.dk.
Venlig hilsen bestyrelsen

Generalforsamling den 26. april 2017
på Nørre Sundby idrætscenter Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby.
Medlemmerne indbydes til vor ordinære generalforsamling. Vi starter kl. 10.15 med kaffe og rundstykker samt en lille en til ganen.
Efter generalforsamlingen serveres der en buffet med tilhørende drikkevarer, under spisningen er
der en let musik. Efter spisningen spiller ”Den gule flyver” op til dans, orkestret kender vi fra de
sidste par år.
Ønsker du at have en ledsager med koster dette 200,00 kr. Beløbet opkræves i bussen. De, der kører
selv bedes indbetale 200,00 kr. for ledsager på netbank reg.nr. 3642 konto nr. 3642124927 senest
den 15. april. Husk at anføre afsender. Anden form for betaling aftales ved tilmeldingen.
Som tidligere år vil der være lodtrækning om gavekort samt vin gaver blandt de medlemmer som er
til stede på generalforsamlingen. Til de som har skaffet et nyt medlem udleveres 1. flaske vin på
generalforsamlingen.
Der kører busser fra følgende byer på nedenstående klokkeslæt:
Østjydske distrikt.
Aarhus Viby Torv
Skanderborg Banegården
Silkeborg JYSK arena
Viborg Tinghallen
Randers Arena Randers
Hadsten Banegården
Horsens frakørsel 56
Sydjydske distrikt.
Esbjerg Museumspladsen
Kolding LIVA Galgenbjegvej
Fredericia Banegård V
Vejle Borgvold

kl. 08.00
kl. 07.30
kl. 08.00
kl. 08.45
kl. 09.00
kl. 08.40
kl. 06.45

Nordjydske distrikt.
Hjørring A-Z
Brønderslev Banegården

Vestjydske distrikt.
kl.06.00
Skive Rutebilstationen
kl. 07.00
Holstebro Kvickly
kl.07.00
Herning Møllegade
kl.07.30
Busserne returnerer kl. 17.00

kl. 09.00
kl. 09.30

kl. 08.40
kl. 07.55
kl. 07.10

Tilmeldingskupon
Navn ………………………………………………… ledsager 200 kr. ……………………………...
Adresse ……………………………………………… post nr.......…. By..…………………………...
Reg/løn nr. …………………………………………... Telefon ……………………………………
Kører selv sæt kryds ………………

Stiger på bussen ……………………………………………

Tilmeldingen er bindende. Ved udeblivelse vil der blive opkrævet et gebyr på 300 kr. pr. tilmeldte.
Afbud modtages indtil den 25. april.
Tilmeldingen til generalforsamlingen kan ske via www.seniorklubbentdcjylland.dk, eller fremsendes til Bent Grølsted, Jeppe Aakjærs vej 21, 8230 Åbyhøj. Husk posten bruger op til 5 dage på at
levere brevet. Du kan også fremsende på mail ibg@post10.tele.dk senest den 18. april.

