Forsiden

Nyhedsbrev juni 2017
Dette nyhedsbrev er det første efter seniorklubbens ordinære generalforsamling, som blev afholdt den
26.april.
Beretningen omhandlede arbejdet i det seneste år. En ting der blev gjort en del ud af var hvorledes vi kan
fastholde vort medlemstal. Hvorledes vi i fremtiden får vort budskab ud. Der er allerede sat flere tiltag i
søen. Denne del af beretningen vil indgå i bestyrelsens seminar i september 2017. Beretningen blev godkendt.
Kassereren Ole Busk fremlagde regnskabet. Som forventet udviste dette et mindre underskud på 20.000 kr.
Med kommentarer om hvorledes pengene var blevet brugt blev regnskabet vedtaget.
Kontingentet blev foreslået uændret, dette var der ingen indvendinger mod.
Under punktet valg skulle der vælges en ny kasserer idet Ole Busk havde valgt ikke at genopstille efter 16
års veludført arbejde. Den nuværende kasserersuppleant Flemming Christiansen havde indvilliget i at opstille. Flemming blev valgt med akklamation. Som ny kasserersuppleant blev John Nielsen fra nord valgt,
også med akklamation.
Derudover var Bo Magnussen nyvalgt i nord, Asger Knudsen var genvalgt i vest, i syd er Mogens Adler
nyvalgt for 1 år.
Under eventuelt fortalte, Mogens Jensen fra Metal Televest medlemsvalgt til pensionskassens bestyrelse,
om et kommende forslag om ændringer af reguleringen af vore pensioner. Det tyder på at forslaget vil
gøre, at vi ikke halter bagefter, som det ser ud nu, har vi ikke fulgt med udviklingen. Udover Mogens orientering var der bemærkninger fra pensionskassedirektør Leif Stidsen og John Nim. Jeg skal kraftig pointere at intet er endeligt forhandlet på plads. Når dette er sket, vil der blive indkaldt til generalforsamling i
pensionskassen. I sidste ende er det den enkelte der skal tage stilling, til om man vil være med i den ændrede reguleringsform.
Der var en stor tak til Ole Busk for veludført arbejde for seniorklubben, og der var en gave som et synligt
bevis. Generalforsamlingen kvitterede med en stående applaus.
Bestyrelsens sammensætning er efter generalforsamlingen.
 Formand Ole Jensen tlf. 98113881 – 20200865
 Kasserer Flemming Christiansen tlf. 86949901 – 40205016
 Næstformand Bo Magnussen, aktivitetsudvalg nord, tlf. 98146162 – 20203274
 Sekretær Asger Knudsen, aktivitetsudvalg vest, tlf. 97154545 – 30311677
 Bestyrelsesmedlem Bent Grølsted, aktivitetsudvalg øst, tlf. 86255225 – 24406225
 Bestyrelsesmedlem Mogens Adler, aktivitetsudvalg syd, tlf. 75521231 – 51209020
 Kasserersuppleant John Nielsen telefon 98174717 - 21453486
Det var alt for denne gang på gensyn i juli Måned.
Ole Jensen
Formand: Ole Jensen, Tyge Brahes Vej 38, 1., 9000 Aalborg 98 11 38 81

 x15843@tdc.dk
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Bagsiden

Aktivitetsudvalg vest
Der arrangeres tur til Sea Wear museet i Thyborøn den 15. juni.
Vi begynder med middag i de røde barakker, herefter går vi hen til museet hvor vi får en times guidet rundvisning. Derefter er der tid på egen hånd. Vi slutter med kaffe i de røde barakker. Alt dette for blot 200 kr.
pr. person.
Køreplan: Herning Møllegade kl. 09.40. Holstebro Kvickly Kl.10.15, vi ankommer til museet kl.11.30. Afgang fra Sea Wear museet kl. ca. 15.45. Deltagere fra Skive bedes køre til Holstebro eller Herning, der afregnes kørepenge pr. km.
Tilmelding sker til:
Asger Knudsen telefon 97154545 , Connie Ehmsen telefon 20406615
Harry Virkelyst telefon 96268344, Hanne Nielsen telefon 97403390
Sidste frist for tilmelding den 11. juni.
Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget.

Aktivitetsudvalg øst
Har du ikke set månedsbrevet fra marts måned, omhandlende vores JYLLANDSTUR. Kunne du tænke dig
at komme med er der stadig nogle ledige pladser. Du skal være hurtig da sidste tilmeldingsfrist er den 6.
juni 2017. Du kan se turbeskrivelsen på seniorklubbens hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk her
kikker du på ’Rejser og ferie’. Du kan også kontakte Bent Grølsted på telefon 86255225, eller mobil
24406225
Aktivitetsudvalg øst
Viborg – Silkeborg.
Vi spiller petanque hver onsdag frem til den 1. oktober. Vi mødes klokken 11.00 ved indelukket i Silkeborg. Husk madpakken og kuglerne. Vores sommerudflugt bliver til Randers Regnskov i september, nærmere om dette på et senere tidspunkt. Vi ses.
Hilsen, bestyrelsen

Nyhedsbrev og pinseferie
Nyhedsbrev
TDC Pensionskasse har valgt at indføre et nyhedsbrev omhandlende vores feriehuse. Nyhedsbrevet vil blive
sendt ud til abonnementer 3 – 4 gange årligt, og indeholde nyheder omkring husene, lokalområderne, samt
gode tilbud og kampagner. Nyhedsbrevet vil ligeledes blive lagt på vores hjemmeside.
Ønsker du at abonnere på det nye nyhedsbrev, og være blandt de første der modtager ny information om
tilbud og kampagner, bedes du venligst sende en e-mail til feriehuse@tdc.dk, hvor du i emnefeltet skriver
”Tilmelding til nyhedsbrev”. Du kan til enhver tid afmelde dig igen, ved blot at besvare nyhedsbrevet med
”Afmeld”.

Pinseferie
Sommeren er så småt ved at have fat i landet, og vi nærmer os pinseferien, hvor vi stadig har flere af vores
feriehuse ledige. Benyt muligheden for en lang weekend i vores huse i Sverige, Ebeltoft, Aalbæk, Rønde,
Blåvand eller Tønder i pinsen med 25 % rabat.

Se mere og book
Book og se mere om TDC Pensionskasses feriehuse her eller på www.tdcferiehuse.kvikbook.dk.
Hvis du ikke allerede har en profil til hjemmesiden, start da eventuelt med at logge ind som gæst med
brugernavnet ’ferie’ og adgangskoden ’ferie’ for at kigge nærmere på husene og de ledige uger.

