Forsiden

Nyhedsbrev april 2018
Generalforsamling 2018.
Hermed indkaldes til seniorklubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 19.april
2018 i Parkhallen, Fyens vej 49, 6000 Kolding.
Generalforsamlingen starter med kaffe og rundstykker og en lille en til ganen klokken 10.15. Ved generalforsamlingens start er der en bustur til ledsagerne.
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, ved formanden
3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg ifølge lovene
7. Meddelelse om valgte bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter
8. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 11.april. Seniorklubben 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 vedlagt separat.

Pensionskassen.
Der har været afholdt flere medlemsmøder, og møderne har der været stor tilslutning, det gælder møderne, som blev
afholdt i de enkelte distrikter, samt i Slet.
På møderne gennemgik pensionskassedirektør Leif Stidsen, bestyrelsens oplæg til regulativ- og vedtægtsændringer.
Den ene ændring drejer sig om hvorvidt vi skal bibeholde statens regulering. Denne reguleringsform viser at vi gennem de sidste knap 30 år har haft et efterslæb, der for nogle medlemmer kan være på 16000 kr. årligt. En overgang
til en ny reguleringsform efter prisindekset vil betyde at vore pensioner bibeholder købekraften.
Forslag 2 giver pensionskassens bestyrelse mulighed for at give en udlodning en gang om året. Her indgår mange
tekniske forhold. Essensen er at du en gang om året kan få del i 15% af overskuddet, de resterende 85% tilgår TDC.
Bestyrelsen anbefaler at du på generalforsamlingen stemmer ja til forslagene. En betingelse for at forslagene realiseres er at der stemmes ja til begge forslag, og bestyrelsen opfordrer til der er så mange stemmer, som mulig på generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen, fremsendes der til de enkelte medlemmer et brev. Heri er der et brev, som skal returneres,
til pensionskassen såfremt du ønsker at blive på den gamle reguleringsordning. Uanset hvad du vælger er du omfattet
af forslag 2 om udlodningen.
Pensionskassen afholder generalforsamling mandag den 23. april i København. Der arrangeres transport fra
flere destinationer i Jylland.
Ønsker du ikke at deltage i generalforsamlingen, kan der stemmes ved fuldmagt. Såvel tilmelding som afgivelse
fuldmagt sker på pensionskassens hjemmeside, og det kan ske indtil onsdag den 18. april 2018 kl. 23:59.
På gensyn.

Formand: Ole Jensen, Tyge Brahes Vej 38, 1., 9000 Aalborg 98 11 38 81
Kasserer: Flemming Christiansen, Højvej 25, 8471 Sabro 86 94 99 01

 x15843@tdc.dk

 seniorklubtdc@gmail.com

Se nyhedsbreve, kalender, m.m. på www.seniorklubbentdcjylland.dk
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Aktivitetsudvalg syd.
Aktivitetsudvalget indbyder til en bustur til Samsø torsdag den 17. maj 2018
Afgangstider og hjemkomst tider:
 05.40 Museumspladsen, hjemkomst klokken 20.05
 06.20 Mcd/Uno-X Vejen, hjemkomst kl.19.25
 06.50 Kolding rutebilstation, hjemkomst klokken 19.00
 07.15 Fredericia banegård indgang vest, hjemkomst klokken 18.30
 07.45 Borgvold Vejle, hjemkomst klokken 18.00
Vi kører til Hou færgehavn, hvor vi skal med færgen til Sælvig klokken 09.30. På færgen serveres en kop
kaffe eller the samt et stykke franskbrød med ost. Klokken 10.30, den lokale guide tager imod ved færgen
og følger os hele dagen på Samsø. Herefter starter turen rundt på øen. Sydsamsø, med det meget varierende
grøntsagslandbrug og de små landsbyer. Svanegården i Pernille, hvor der blandt andet er mulighed for at
gå på opdagelse i den 500 m2 store gårdbutik.
Ballen med de mange små butikker. På Ballen Havn ligger Restaurant Dokken. Her spiser vi flæskesteg og
dessert, en genstand er inkluderet. Turen forsætter over Langemark, Besser og Alstrup med æbleplantager
og vinmarker. Videre gennem Toftebjerg og ud til Sælvig bugten. Fra Stavns får man den fineste udsigt til
Sælvigbugten mod vest og Stavnsfjorden mod øst. Til den berømte vikingekanal, Kanhavekanalen, der er
gravet tværs gennem Samsø. Langør over heden mod Nordby med den gamle købmandshandel, hvor det er
muligt at købe øens specialiteter på glas og flasker. Videre til en betagende naturoplevelse i de fredede
Nordby bakker. Der er mulighed for at gå en tur i den gamle landsby, Nordby, med det berømte gadekær
og klokketårnet.
Retur klokken 15.45 med Færgeoverfarten Sælvig – Hou, overfarten tager en time.
Prisen for dette arrangement er 400,00 kr. pr. person. Gerne indbetaling via netbank reg.nr.1682 kontonr.3223051412 senest den 4.maj 2018 eller i bussen. Tilmeldingen er bindende og kan kun ske fra den
16. april klokken 09.00 og frem til den 4. maj til:
Helvig Hansen telefon 23303640, eller Margit Ebsen telefon 20117101.
På gensyn
Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalg øst.
OBS:
Hvis du/I har ringet forgæves for at tilmelde jer til Altes land turen den 3 til 6. juni. Var det fordi jeg var
blandt de 1.8 mill. der ikke havde telefonforbindelse hele dagen. Vi har derfor forlænget tilmeldingen til
den 19. april. Gå ind på hjemmesiden og læs om turen. Der skal flere tilmeldinger til for at gennemføre turen, der er kun 16 tilmeldte, vi skal være mindst 35 for at gennemføre turen. Ring på telefon 24406225 angående tilmelding.
Aktivitetsudvalget
Randers – Djurs.
Onsdag den 4. april klokken 10.00, virksomhedsbesøg ved Falck.
Vi mødes ved Falck stationen på Hadsundvej 55 8930 Randers NØ. Hvor vi starter med kaffe og orientering om Falcks forskellige opgaver. Efterfølgende er der rundvisning på Falck stationen.
Venlig hilsen, bestyrelsen
Silkeborg – Viborg.
Den 4. april har vi den årlige bowling dyst, med vores bowling venner fra Aarhus. Vi mødes klokken 11.30
i Silkeborg ved Bowl & fun.
Den 18. april slutter vi bowlingsæsonen. Den 2.maj mødes vi under bøgetræerne i indelukket. Det er vores
petanque spil der begynder, husk madpakken.
Vi er i fuld gang med at planlægge sommerudflugten, program kommer senere
Hilsen, bestyrelsen

Generalforsamling den 19. april 2018
i Parkhallen, Fyensvej 49 Kolding
Medlemmerne indbydes til vor ordinære generalforsamling. Vi starter klokken 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 tidligere.
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. 3642514067 senest
den 10. 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
Vejen
Fredericia Banegård vest
Vejle Borgvold

klokken 09.00
klokken 09.20
klokken 09.00
klokken 08.00
klokken 08.40
klokken 09.00
klokken 09.45

Nordjydske distrikt.
Hjørring A-Z
Brønderslev banegården
Bouet, Kvickly
Aalborg Th. Boss gade
Th.Saurs vej (Pendlerplads)
Haverslev cirkle K

klokken 06.10
klokken 06.35
klokken 06.55
klokken 07.10
klokken 07.25
Klokken 07.50

Vestjydske distrikt.
Skive rutebilstationen
Holstebro Støberigården
Herning Møllegade

klokken 06.50
klokken 07.35
klokken 08.20

klokken 09.15
klokken 09.40
klokken 09.45
Klokken 09.10
Busserne returnerer klokken 17.00

Tilmeldingskupon.
Navn ……………..…………………………………… Ledsager 200.00 kr. ………………………
Adresse ………………..……………………………… Post nr. ……….. By .……………………..
Reg./løn nr. ………………………...

Telefon nr. ..……………………………….

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 18. april
Bliver du forhindret på selve dagen, kan afbud meddeles på telefon 20200865 Ole Jensen fra klokken 07.00.
Tilmeldingen til generalforsamlingen kan ske via www.seniorklubbentdcjylland.dk eller fremsendes
til Bent Grølsted, Jeppe Aakjærs vej 21, 8230 Aabyhøj. Husk posten bruger 5-7 dage. Du kan også
fremsende på mail ibg@post10.tele.dk senest den 10.april.

