Forsiden

Nyhedsbrev november 2018
Den 4.september afholdt vi seniorklubbens efterårsarrangement. Som sædvanligt blev arrangementet afviklet med et godt humør. Vi var 380 der hørte Frank Jensen, fortælle om sin fantastiske tur i New Zealand og
Australien. Undervejs havde han flere stop undervejs. Stop som han benyttede til at socialisere sig med befolkningen. Det resulterede flere steder om tilbud til at bo et par dage. I Australien dog et par dage ekstra.
Frank afsluttede sit foredrag med at fortælle at han i den nærmeste fremtid, emigrerede ti Australien. Han
var i maj blevet gift med en af veninderne han mødte undervejs.
Til arrangementet var der flere der havde taget imod indbydelsen, som var udsendt til ikke medlemmer, fra
pensionskassen. Vi håber I fik en god eftermiddag ud af det.
Seminar 2018.
På seminaret arbejdede vi med konsekvenserne af den nye persondatalov, som også rammer Seniorklubben. Det betyder, at alle nye indmeldelser skal underskrive en samtykkeerklæring, hvori fremgår hvad Seniorklubben bruger dine data til. Ved tilmelding via Seniorklubbens hjemmeside, er det nok at markere at
du accepterer betingelserne. Har du ikke mulighed for at benytte denne fremgangsmåde, indmelder du dig
ved kassereren. Herefter vil du modtage et stykke papir du skal returnere til os.
Ud over samtykkeerklæringen skal der ved klubbens kasserer foreligge en oversigt over hvad vi bruger
data til samt hvorledes disse opbevares. Hvorfor alt dette? Det hele på baggrund af en vedtagelse i EU.
Hvis vi undlader at lave alt dette kan der tildeles store bøder, på 25.000 til 100.000 kroner.
Nyhedsbrevet.
Pensionskassen har meddelt os at man fra 1. januar 2019. Ændrer på udsendelsen af pensionsmeddelelser
til medlemmerne. Fremover fremsendes der kun meddelelser, når der ændringer. Samme som staten gør
med vore folkepensioner. Bestyrelsen arbejder med at finde en løsning. Der er enighed om, at vi ikke skal
forringe vort informations niveau. Når der er nyt, vil dette komme i kommende nyhedsbrev.
Kalender 2019.
Med nyhedsbrevet i denne måned, vedlægges kalenderen, til vore kontingentbetalende medlemmer.
Nye medlemmer.
Husk at du som medlem af Seniorklubben. Ved indmeldelse af et nyt medlem, får du en flaske rødvin. Som
udleveres på generalforsamlingen. Benyt venligst hjemmesiden www.seniorklubbentdcjylland.dk til indmeldelse. Har du ikke mulighed for dette, kontakt da kassereren Flemming Christiansen, på mail seniorklubben@gmail.com, eller telefon 86949901. Vigtigt, husk altid løn nr., samt om vedkommende er medlem af pensionskassen. Vi har også behov for adresse og telefonnummer samt mailadresse.
Tak for hjælpen.
Generalforsamling 2019.
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 11. april 2019 i Brædstrup hallen. Med efterfølgende spisning
på Hotel Pejsegården.

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

Bestyrelsen vil benytte dagen til at fejre seniorklubbens 55 års dag. Der vil ud over middagen være en super god underholdning.
Reserver allerede nu denne dag, mere i kommende nyhedsbreve.
Det var alt for denne gang.
Ole Jensen

Aktivitetsudvalg vest.
Tiden nærmer sig for vort traditionsrige julearrangement. I år er det torsdag den 6. december. Vi mødes
klokken 11.00 i valgmenighedens festlokaler, Skolegade 32 Holstebro.
Pris pr. deltager 200.00 kr. Tilmelding senest den 25. november til.
Harry telefon 96268344, Asger telefon 97154545, Connie telefon 20406615, Hanne 97403390.
Ifølge klubbens vedtægter skal der foretages valg til aktivitetsudvalget, det gør vi inden middagen.
Husk der er 10 parkeringspladser bag kirken, på modsat side som festlokalerne. Der er et nyt parkeringshus
hvor grus pladsen var.
På gensyn den 6. december 2018.
Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalg syd.
Du og din ledsager indbydes til den årlige julefrokost. Som i år bliver afholdt torsdag den 22. november
2018 på Kryb-i-ly kro kl. 12.00 til 16.30.
For kun 250.00 kr. pr. person kan vi tilbyde bustransport til kroen, den store juleanretning incl. 2 genstande, kaffe/the og småkager, samt hyggeligt samvær.
Bindende tilmelding fra onsdag den 1. november klokken 09.00 til:
Kirsten Ahrendtsen telefon 75505012 eller mail. Kirstenahrendtsen@gmail.com
Margit Ebsen telefon 20117101 eller mail. kaj@cee.dk
Seneste bindende tilmelding er tirsdag den 13. november.
Ved tilmeldingen skal du oplyse om du kører selv eller kører med bussen.
Vi vil gerne have, at i indbetaler beløbet via netbank reg. No1682 konto nr. 3223051412. De der ikke har
netbank, kan selvfølgelig betale, som de plejer.
Busafgange (Obs: i år ingen busafgang fra Fredericia.)
 Esbjerg, museumspladsen kl. 10.30. Vejen afkørsel 68,v.McDonald kl. 11.10
 Kolding, rutebilstationen kl. 11.30, Vejle Borgvold kl.11.20
Busserne returnerer klokken 16.30
På gensyn
Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalg øst.
I denne måned har vi den årlige julefrokost, som bliver den 30. november 2018, klokken 12.00 på Sabro
Kro. Prisen for dette arrangement er 200.00 kr. Foreningen giver 2 genstande, samt der er lodtrækning på
de udleverede nr. som I får i bussen.
Der vil afgå busser fra Viby torv kl.11.15.
Tilmelding kan ske til Ilse Koldste på telefon 86281028, fra den 2. november 2018 efter klokken 09.00.
Tilmelding skal ske så hurtigt som muligt. Sidste til-meldingsdato er den 20. november 2018.
Busserne returnerer klokken 17.00. Kører du selv orienterer i Ilse om dette.
På gensyn
Aktivitetsudvalget øst
Randers-Djurs.
Onsdag den 7. november klokken 10.00, mødelokalet, Klostergade 4 Randers. Bankospil. Vi mødes til
kaffe og hyggeligt samvær. Efterfølgende afholder vi vort store årlige bankospil, med fine gevinster.
Venlig hilsen , bestyrelsen

