FORENING AF TELEPENSIONISTER
Århus d. 5. april 2017.
Referat fra Foreningens generalforsamling i lokalerne i Stavangergade
TIRSDAG den 4. april 2016 kl. 11.00.
I år var vi 38 fremmødte medlemmer, som kunne se frem til en lille frokost efter
generalforsamlingen.
Lokalerne åbnede kl. 10.30 og vi startede generalforsamlingen kl. 11.00 som foregik
efter nedenstående dagsorden.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent – her blev Jørn Hofman valgt.
2. Bestyrelsens beretning – blev fremlagt af formanden/næstformand – se senere
3. Regnskab/Budget samt fastsættelse af kontingent – regnskabet blev godkendt
og kontingent forblev uændret 300 kr. årligt.
4. Indkomne forslag - ingen modtaget
5. Valg til bestyrelsen . På valg var Peter Larsen Palle Aaskoven – de modtog
genvalg.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg var Tove Olesen, Hans Kock og Inger
Uhrenholt og de modtog også genvalg.
7. Valg af revisor. På valg var Teddie Jensen, som modtog genvalg.
8. Valg af revisorsuppleant. På valg var Kirsten Madsen som også modtog
genvalg.
9. Eventuelt – vi skal arrangere en fælles kulturel udflugt lokalt Århus
Dirigenten takkede for god ro og orden og så fik vi frokost.
Så dags dato består bestyrelsen af:
Formand: Inge-Marie Hald 40169922, næstformand: Palle Aaskoven 20414006,
Kasserer: Aage Larsen 28717680, medlem: Aage Jonassen 23314465 og sekretær:
Peter Larsen 21402018.
Suppleanter: Tove Olesen 30422126, Hans Kock 23697159, Inger Uhrenholt
51808893.
Revisor: Teddie Ingemann Jensen. Revisorsuppleant: Kirsten Madsen
Lokaleadresse i Århus: Stavangergade 10, 8200 Århus N.
Lokaleadresse i Aalborg: Porthusgade, 9000 Aalborg.
Hjemmeside: www.telepensionister.dk
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Ie Hald

Bestyrelsens beretning.
Medlemmer: vi er i dag 114 medlemmer, hvoraf 29 i Aalborg.
Vi har modtaget nogle nye medlemmer og velkommen til dem - andre er meldt ud og
så har vi mistet Kesse og Henning Mikkelsen. (minuts stilhed)
Vi har haft vores sædvanlige møder og så har vi været på en dejlig samlet udflugt til
Musikhuset i Aalborg hvor vi blev vist rundt og efterfølgende frokost i restauranten.
Vejret var meget fint så det var flot at se ud over Limfjorden.
Vores julefrokost gik fint – vi fik mad fra slageren i Lystrup – vældig fin mad dog var
der rigeligt så ingen gik sultne hjem.
Efterfølgende havde vi underholding af 3 musikere Anders Erboe, H.C. Wartenberg
og boghandler sleiner med masser af musik og sang – det var en herlig frokost 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 nye lokaler i Porthusgade her var det også fin mad og nok af det. Her blev
der også sluttet af med lotteri og vi havde snart alle noget med os hjem så det var
forrygende.
Vi har yderligere haft en enkel lokal aktivitet. Vi havde besøg af hjertelægen Jens den
8. juni Jens er overlæge på Herning sygehus og trods det var han helt nede på jorden
så vi alle kunne forstå ham og hans foredrag, der var frugt og nødder som det sunde og
afslutningen blev fejret med et stk. kage.
Peter Larsen deltog til landsforeningens generalforsamling i år - tilskuddet bliver ikke
ændret og i år blev der holdt jubilæum, de har bestemt at fejre hver 5. år.
Økonomien har det godt – Aage kom ind på det.
Palle kom med beretning fra Aalborg…
De havde haft en tur til Sæby den 9. maj, hvor de var på fiskerestaurant.
Medlemsmøder i resten af 2017:
Maj:
Tirsdag d. 2.5 i Århus og mandag d. 8.5 i Aalborg
Juni:
evt. lokalt arrangement i Århus tirsdag den 6.6. kl. 10.00 og det bliver med
ledsager – invitationen vil vi få afklaret inden næste møde i maj med diverse
detaljer.
Juli :
Ingen møder
August: Aalborg mandag den 14.8.
Sept.:
Vores fælles sommerudflugt tirsdag den 5.9.
Oktober: Århus den 3.10. og Aalborg den 9.10.
November: Tirsdag d. 7.11 i Århus og Mandag d. 13.11 i Aalborg
December (julefrokost) Tirsdag d. 5.12 i Århus og mandag den 11.12 i Aalborg.
Aalborg har sikkert også gang i noget lokalt så her kommer besked fra Palle
Aaskoven.

