Postpensionisterne
I

Aalborg

FRAUENKIRCHE DRESDEN

PROGRAM
1. HALVÅR 2019

Kære medlemmer

november 2018.

Så er vi klar med 1. halvårs arrangementer 2019, og håber at det er noget i kan
bruge, og som sædvanligt vil bakke godt op om arrangementerne.
Hvis I har specielle idéer og forslag til fremtidige arrangementer så lad os høre
om det, og vi vil så drøfte dem i bestyrelsen.
Tilmelding til arrangementer kan ske pr. mail, og beløbet kan indbetales på
kontonummer: 9210 4584589723. Husk altid og skrive navn på indbetalingen.
Der er altid bindende tilmelding, således at man må betale deltagergebyret,
når der meldes afbud efter tilmeldingsfristens udløb.

Har i adgang til Internettet kan i på adressen www.postpensionisterne.dk
(se under klubber), se navne og adresser på vores bestyrelse samt se det
seneste program.

_____________________________________________________
Nytårsfest
Lørdag den 2. februar kl. 17.00 2019 afholder vi den årlige nytårsfest i 3F
mødelokalerne Hadsundvej 184 Aalborg
Der serveres velkomstdrink i forhallen fra kl.16.30
Buslinje 12 holder lige ved 3F’s lokaler.
Der er gode parkeringsmuligheder lige uden for døren.

Vi skal nyde en god nytårsbuffet med kolde og lune retter samt kaffe, hertil
drikkevarer ad libitum (fri øl, vin og vand)
Jan Guldbæk spiller hyggemusik under spisningen og derefter spilles der op
til dans.
Kl. 22.00 siger vi tak for i aften.

Prisen for hele arrangementet er 250 kr. pr. person
Sidste frist for bindende tilmelding til bestyrelsen er lørdag
den 26. januar 2019.

Generalforsamling onsdag den. 06. marts 2019 kl. 14.00 afholdes den årlige
ordinære generalforsamling i 3 f s mødelokaler Hadsundsvej 184 2 sal
indgang Metal Aalborg
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst
Valg af dirigent
Beretning
Regnskab for 2018
Fastsættelse af kontingent og honorarer
Indkommende forslag herunder vedtægtsændring
Valg ifølge lovene
A. Valg af kasserer Ejler Christensen (modtager genvalg)
B. Valg af bestyrelsesmedlem Birthe Johansen (modtager
genvalg)
C. Valg af suppleant til bestyrelsen
D. Valg af revisor
E. Valg af revisorsuppleant
8. Eventuelt
Forslag skal være formanden i hende senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Klubben er vært ved kaffe og brød.
Tilmelding (a.h.t. kaffe m.v.) senest mandag den 20. februar.

Onsdag den 24. APRIL 2019 kl. 19,00 samles vi til bankospil i 3f`s
mødelokaler Hadsundvej 184 i Vejgaard.
Buslinje 12 holder lige ved 3F’s lokaler.
Masser af parkeringspladser uden for døren.
Der er som altid gode gevinster.
Pris for 3 plader, en øl/ vand, kaffe og brød: 75 kr.
Ekstra plader 10 kr. pr stk.
Bindende tilmelding til en fra bestyrelsen senest onsdag den 17. april
2019.

Spreewald/Dresden i Tyskland med Nilles Busrejser 7
dage. Bustur fra mandag den 20. maj til søndag den 26.
maj 2019.

Se vedlagte rejsebeskrivelse.
Leif Aage Hansen
Charlottehøj 12
9000 Aalborg
20 91 54 04
Janeogleifaage@gmail.com

Ejler Christensen
Ahornvej 14
9440 Aabybro
30 25 36 76
age@kongeparken.dk

Arne B. Jensen
Tornhøjparken 132
9220 Aalborg Øst
29468976
abregner@gmail.com

Bent Poulsen
Annavej2
9000 Aalborg
98134538
25155338
2904@stofanet.dk
Birthe Johansen
Amagergade 21
9000 Aalborg
Tlf.: 98138160 Mobil: 20746494
birthe.johansen.1701@icloud.com

Bankforbindelse Spar Nord Bank
Reg. nr.: 9210 Kontonummer: 4584589723

