Forsiden

Nyhedsbrev maj 2018
April måned er i år generalforsamlingernes måned.
Til seniorklubbens generalforsamling den 19. april i Kolding er der tilmeldt 320 deltagere. Hvorledes generalforsamlingen er forløbet må i vente med til nyhedsbrevet i juni måned.
Mandag den 23. april er der ordinær generalforsamling i pensionskassen, den afholdes i Bella Centeret i
København. På generalforsamlingen skal de 2 fremlagte forslag til regulativ- og vedtægtsændringer behandles. Der er stor interesse for generalforsamlingen, idet der er en del tilmeldte til turen derover. Derudover er der afgivet mange fuldmagter.
I løbet af maj måned modtager alle medlemmer af pensionskassen et brev. Her er der mulighed for at sige
fra til den nye regulering, mod at forsætte på statens regulering. Svar skal indsendes inden medio juni.
Toscana.
Seniorklubbens tur til Toscana er der stor interesse for. Det betyder at vore muligheder for tilbudte rejser er
blevet forøget med 8 pladser, således vi nu har 49 pladser til rådighed. På nuværende tidspunkt er der solgt
41 pladser. Dette betyder at rejsen tilbydes til en pris af 6795.00 kroner. Som tidligere omtalt er der bus
opsamling fra Kolding og op langs E45 til Aalborg lufthavn, denne service er gratis. Kører du selv er der
gratis parkering i lufthavnen.
På seniorklubbens hjemmeside www.seniorklubbentdcjylland.dk finder du et udførligt program for turen
til Toscana.
Tilmelding sker til Ole Jensen telefon 98 11 38 81.
Det var alt for denne gang
Ole Jensen

Aktivitetsudvalg vest.
Kære medlemmer, husk at se i nyhedsbrevet for juni måned om vores tur til Fur den 19. juni 2018. Se også
nyhedsbrevet for august om vores sommerudflugt til Tirpitz museet og Bindeballe købmandsgård den 16.
august 2018.
God sommer
Venlig hilsen, aktivitetsudvalget vest.

Aktivitetsudvalg øst.
Randers – Djurs.
Vi holder sommerferie frem til onsdag den 5. september 2018, hvor vi starter ud med en tur til TV2 MIDTVEST i Holstebro. Se flere informationer i nyhedsbrevet august måned.
Vi ønsker alle en rigtig god og solrig sommer.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

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
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 seniorklubtdc@gmail.com

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

Bagsiden

Aktivitetsudvalg syd.
Aktivitetsudvalget indbyder endnu engang til en tur til, Cirkusrevyen, Onsdag den 15. August 2018.
Der køres fra:
08.00 museumspladsen Esbjerg
09.30 Kolding rutebilstation
10.30 Fredericia banegård, indgang vest

09.05 Mc Donald Vestermarksvej Vejen afk.68
10.00 Borgvold Vejle

Der serveres kaffe, the og rundstykker i bussen på vej mod Tåstrup. Øl og vand kan købes i bussen.
Klokken 12.30 – 14.00 Cafe Dalle Valle i Tåstrup, hvor der serveres frokostbuffet med en øl eller vand.
Efter frokosten køres en tur gennem København. Tid på egen hånd på Bakken. Cirkusrevyen starter klokken 17.00 og slutter klokken 19.15. Straks efter forestillingen kører bussen mod Jylland. På vejen hjem serveres sandwich, the og kaffe. Øl og vand kan købes i bussen.
Klokken 00.15 forventet ankomst til Esbjerg via Fredericia, Vejle Kolding og Vejen.
Der kan max deltage 54 personer, hvorfor først til mølle vil være gældende.
Prisen er 550.00 kr. pr. person. Der skal være indbetalt senest 8 dage efter tilmelding til regno.1682 konto
no. 3223051412. Billetterne er til række 10,11 og 12.
Tilmeldingen er bindende og kan kun ske telefonisk fra den 7. maj klokken 09.00 frem til den 18. maj.
Til Kirsten Ahrendtsen telefon 75505012 eller 23355525.
På gensyn
Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalg nord.
Onsdag den 30. maj – tur til den gamle by i Aarhus.
Så er vi klar til Sommerturen. Vi starter fra Aalborg klokken 08.15 og undervejs får vi kaffe, the & rundstykker. Vi er i Aarhus klokken ca. 10.00. Herefter er der fri til på egen hånd at gå rundt. Klokken 12.30
samles vi i ”Hobrohuset”, her serveres ” den gamle bys frokostanretning” med en øl eller vand og kaffe
eller the til kagen. Efter spisningen er der igen fri til at gå omkring.
Afgang mod Aalborg klokken 16.00. Forventet ankomst Aalborg klokken ca. 18.00.
Alt dette for kun 200.00 kr. pr. person.
Opsamlingssteder:
Aalborg Thomas Boss gade bag brandstationen klokken 08.15
Pendlerpladsen Th. Sauers vej klokken 08.25
Haverslev ved Cirkle K. klokken 08.50
Tilmelding fra mandag den 7. maj klokken 09.00 til mandag den 14. maj klokken 16.00.
Tilmelding kun på telefon til: Majbritt Olesen 29908876, Poul Thrysøe 98161718, Svend Christensen
29606397, John Nielsen 98174717, Bo Magnussen 20203274.
Vi glæder os til at se dig.
Venlig hilsen, aktivitetsudvalg Nord
Husk skaffer du et nyt medlem giver vi en flaske god rødvin på generalforsamlingen den 11. april
2019.

