
 

 

 

 

 

 

 

 

12-04-2018 

 

 

Bestyrelsens beretning. 

Medlemmer: vi er i dag 108 medlemmer,  hvoraf 28 i Aalborg. 

 

Vi har modtaget nogle nye medlemmer og velkommen til dem - andre er meldt ud og 

så har vi mistet S.O.B. Christensen, Thorkild Christensen og Orla Pedersen siden 

sidste GF. (minuts stilhed)  

 

Vi har haft vores sædvanlige møder og så har vi været på en dejlig samlet udflugt til 

Hjerl Hede nærmest den bedste dag med sol og tørvejr. 

 

Vores julefrokost gik fint – vi fik mad fra Lasse (slagteren lige om hjørnet) – vældig 

fin og lækker mad, så ingen gik sultne hjem.  

Efterfølgende havde vi underholding af 2 musikere - et ældre ægtepar – som 

underholdt med sang og musik.og vi sluttede af med vores amerikanske lotteri som 

sædvanligt. 

 

Vi var nogle stykker fra Århus, der var med i Aalborg til deres julefrokost, som blev 

holdt i de i Porthusgade her var det også fin mad og nok af det.  

Her blev der også sluttet af med lotteri og vi havde alle noget med os hjem. 

 

Vi har yderligere haft i Århus 2 lokale aktiviteter en udflugt til Aarhus Ø i juni med 

rundvisning og frokost på Fiskerihavnens Varmestue og en tur i Aros i oktober i 

anledning af kulturby 2017 – en tur på egen hånd dog med fælles kaffe og kage kl. 15.  

Palle orienterede lidt om Aalborg de har også haft lokal udflugt til et ismejeri og i år 

er det Aalborg der skal arrangere sommerudflugten.  

 

I år deltog Palle og undertegnede til landsforeningens generalforsamling i år - 

tilskuddet bliver ikke ændret ind til videre.  

 

Økonomien har det godt – Aage kom ind på det.  

 

Medlemsmøder i resten af 2018: 

Maj:       Tirsdag d. 1.5 i Århus og mandag d. 14.5 i Aalborg 

Juni:      evt. lokalt arrangement i Århus med ledsager – invitationen vil vi få afklaret 

inden næste møde i maj med diverse detaljer. 

Juli :       Ingen møder 

August:   Aalborg mandag den 13.8.  

Sept.:      Vores fælles sommerudflugt tirsdag den 4.9.  

Oktober:  Århus den 2.10. og Aalborg den 8.10. 

November: Tirsdag d. 6.11 i Århus og Mandag d. 12.11 i Aalborg 

December (julefrokost) Tirsdag d. 4.12 i Århus og mandag den 10.12 i Aalborg. 

 

 

 


