Forsiden

Nyhedsbrev juni 2018
Her i midten af maj, hvor dette nyhedsbrev skrives. må vi med glæde se at sommeren har meldt sin ankomst. Vi har vel også noget til gode fra sidste år.
Generalforsamling den 19.april.
Til årets generalforsamling, som blev afholdt i Kolding, var der tilmeldt 336 deltagere. På generalforsamlingen blev beretning og regnskab godkendt.
Der var indsendt et forslag om ikke mere at udsende kalenderen. Efter forslagsstilleren opfattelse havde
teknologien overhalet, brugen af papir kalender. Efter en kort debat blev forslaget nedstemt. Det betyder, at
vi i november 2018 igen udsender en kalender.
Valg, herunder var der genvalg til formanden Ole Jensen, samt nyvalg af Karin Mikkelsen som kasserer
suppleant.
Som sædvanlig afsluttede vi dagen med en lækker buffet. Efterfølgende var der musik og dans.
Klokken 17.00 drog alle hjem efter en dejlig dag med gamle kolleger.
Næste års generalforsamling afholdes den 11.april 2019 på Pejsegården i Brædstrup. Her vil vi markere
seniorklubbens 55 års dag.
Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen:
 Formand Ole Jensen
 Kasserer Flemming Christiansen
 Næstformand, formand aktivitetsudvalg nord Bo Magnussen
 Sekretær, formand for aktivitetsudvalg vest Asger Knudsen
 Bestyrelsesmedlem, formand for aktivitetsudvalg øst Bent Grølsted
 Bestyrelsesmedlem, formand for aktivitetsudvalg syd Mogens Adler
Generalforsamling pensionskassen.
På generalforsamlingen, som blev afholdt i København den 23.april, blev de på medlemsmøderne præsenterede forslag fremlagt.
Efter en ca. 2 timers debat blev der stemt om forslagene, og disse blev vedtaget med overvældende majoritet. Dette betyder at forslagene kan gennemføres fra 1.april 2019.
Seneste brev fra pensionskassen.
Efter vedtagelsen på generalforsamlingen er pensionskassen forpligtet til at spørge de enkelte medlemmer,
om man vil forsætte på statens reguleringstakst i stedet for at overgår til forbrugerprisindekset. Så ønsker
du at forblive på statens reguleringstakst, skal du indsende blanketten senest den 10. juni 2018.
Seniorklubbens bestyrelse anbefaler de på generalforsamlingen vedtagne forslag. Det betyder at du ikke
skal foretage dig noget.
Rejser.
Turen til Toscana er udsolgt med 50 deltagere. Deltagerne har modtaget rejsebevis fra NILLES rejser.
Det var alt for denne gang.
Venlig hilsen
Ole Jensen
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

Bagsiden

Aktivitetsudvalg vest.
Der arrangeres tur til Limfjordsøen Fur og Fur Bryghus den 19. juni 2018
Vi nyder vores kaffe og morgenbakke i bussen, vi kører mod nordsiden af Salling til Branden, hvor vi skal
sejle med færgen til Fur. Vi starter besøget på Bryghuset med en times rundvisning og fortælling om ølproduktionen og husets historie, herunder gives der to glas af det gode bryghus øl.
Middagen nyder vi fra klokken 12.00 til 13.30 i den charmerende restaurant ” Bryghuset”. Efter middagen
kører vi en guidet tur rundt på Fur og slutter ved havnen. Her drikker vi kaffe med medbragt kage ved
borde og bænke, før afgangen med færgen.
Alt dette for blot 200.00 kr. pr. person.
Der er busopsamling efter følgende plan:
 Herning Møllegade klokken 08.00
 Holstebro P plads Toftegade ved ”Støberigården klokken 08.45
 Skive busterminalen klokken 09.45
Ankomst til Fur klokken 10.30. Afgang fra Fur ca. klokken 16.00
Tilmelding sker til:
 Asger Knudsen telefon 97154545
 Connie Ehmsen telefon 20406615
 Harry Virkelyst telefon 96268344
 Hanne Nielsen telefon 97403390
Sidste frist for tilmelding 10.juni.
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalg Øst.
Efter vi måtte aflyse turen i juni måned til Altes Land i Tyskland, prøver vi med en ny rejse på 5 dage til
Polen fra den 12. til 16. august. Turen går til den vestlige del af Polen til byerne Gorzów og Stettin, hvor
indlogeringen bliver på hotel Mieszko. Området har igennem tiderne tilhørt Tyskland Og Polen på skift og
har gennemlevet store forandringer, hvor de fleste europæiske krige har sat aftryk. Især under 2. verdenskrig blev området stærkt medtaget, men er nu genopbygget og optimismen er vendt tilbage.
Prisen for denne tur bliver 2995.00 kr. + ekstra for eneværelse 600.00 kr.
Man kan se hele tur beskrivelsen, på hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk eller ved at rekvirere
den hos Bent.
Bent Grølsted modtager tilmeldinger fra den 04. juni klokken 08.00 på telefon 24406225.
Sidste tilmelding den 27.juni 2018.
Aktivitetsudvalget
Øst

