
                                                                    
FORENING AF TELEPENSIONISTER

Århus d. 3. marts 2015.
Referat fra Foreningens generalforsamling i lokalerne i Stavangergade  
 TIRSDAG den 7. april 2015 kl. 11.00. 
Vi var ca 50 fremmødte medlemmer som kunne se frem til en lille frokost efter 
generalforsamlingen.
Lokalerne er 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. 
4. Indkomne forslag  - ingen modtaget
5. Valg til bestyrelsen. På valg var Peter Larsen og Peter Thomsen – de modtog 

genvalg.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg var Palle Aaskoven, Tove Olesen og 

 Hans Kock 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 – lidt løst snak.
Dirigenten takkede for god ro og orden og så fik vi frokost.

Medlemsmøder i resten af 2015:
Maj:       Tirsdag d. 5.5 i Århus og mandag d.11.5 i Aalborg
Juni:       Lokaludflugt i Århus til Skovlunden  den 2. kl 11.00 se vedlagte invitation.
Juli :       Ingen møder
August:   Aalborg mandag den 10.8. 
Sept.:      Fælles sommerudflugt: Tirsdag den 1.9 som vi arbejder på at planlægge. 
Sept.:      lokaludflugt til MOMU den første kejser – Kinas terracotta hær d.15.9.  der 
kommer efterfølgende en invitation med nærmere detaljer senere.
Oktober:  Tirsdag d. 6.10 i Århus og Mandag d. 12.10 i Aalborg
November: Tirsdag d. 3.11 i Århus og Mandag d. 9.11 i Aalborg
December (julefrokost) Tirsdag d. 1.12 i Århus og mandag den 14.12 i Aalborg.

Aalborg har sikkert også gang i noget lokalt så her kommer besked fra Peter 
Thomsen.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne
Ie Hald

Så dags dato består bestyrelsen af: Ie Hald, Peter Thomsen, Aage Larsen, Aage 
Jonassen og Peter Larsen.
Suppleanter: Tove Olesen, Palle  Aaskoven, Hans Kock.  
Revisor: Teddie Ingemann Jensen. Revisorsuppleant: Kirsten Madsen

Lokaleadresse i Århus: Stavangergade 10, 8200 Århus N.
Lokaleadresse i Aalborg: Postmestervej 1, Rustenborg, 9000 Aalborg.



Hjemmeside: www.telepensionister.dk

Bestyrelsens beretning.
Medlemmer: vi er i dag 118 mod120 medlemmer – sidste år som er en nedgang på 2 
medlemmer siden sidste GF .
Vi har modtaget nogle nye og velkommen til dem - andre er meldt ud og sådan går det
jo. Siden sidste GF har vi heldigvis ikke mistet flere af de gamle kolleger.
Vi har haft vores sædvanlige månedsmøder – vi har været på en dejlig udflugt til 
Horsens Industrimuseum med efterfølgende spisning på cafe Dolly, hvor vi fik stegt 
flæsk med persillesovs og citronfromage - det var godt nok herligt og selv vejret var 
med os. Så nu kan vi se frem til en udflugt i det nordlige da det i år er Aalborgs tur til 
at arrangere den årlige udflugt. 
Vores julefrokost gik fint – vi fik mad fra Ove i Tilst ikke alle nåede at få ris a la 
mande, men sådan kan det jo gå. 
Efterfølgende havde vi dejlig musik som Svend arrangerede og deltog i sammen med 
Anders Erboe og store  – det var en herlig frokost og vi sluttede af med vores 
amerikanske lotteri som sædvanligt.
 Ud over disse sædvanlige aktiviteter har vi yderligere haft nogle lokale aktiviteter. 
Medlemmerne i Århus har været i Skovlunden i juni den 3., hvor vi så de flotteste 
haver man kan forestille sig, en rundvisning som Frank arrangerede.
Efterfølgende fik vi smørrebrød i det fri – her var vejret også med os. Som sædvanlig 
var det Jonassen der klarede smørrebrød og drikkevarer. 
Den 21. oktober havde Århus medlemmerne også en lokal udflugt, her gik det til det 
nye museum MOMU Moesgård Museum Her var det Aage Larsen der havde 
kontakten til MOMU bestilte til 25, men vi måtte fordoble det da rigtig mange var 
interesserede i det nye museum. En rigtig fin dag med rundvisning, tid på egen hånd 
og rigtig god frokost. 
Udstillingen var lige fra neandertal til nutiden. 
Peter Thomsen og jeg var til landsforeningens generalforsamling tilskuddet bliver 
nedsat med 20% fra TDC 
økonomien har det godt – Aage kommer ind på det senere.
Peter kommer med nyt fra Aalborg… 

Her kunne Peter så fortælle at han havde bestilt plads på kokkeskolen i Aalborg men 
da der er så lang kø bliver det først i 2016 – så nu arbejder vi med en anden udflugt i 
år så her hører I nærmere.

Aalborg havde også haft lokale udflugter og skulle have lidt mere her i forsommeren 
bl.a. Spritfabrikken skal er blevet solgt – her skulle de ud og sige farvel 

Lokal udflugt til Skovlunden tirsdag den 2. juni kl. 11.00
Skovridervej 8000 Århus C
Bus 19 og 100 holder i nærheden.
Vi får en rundvisning i kolonihaverne og slutter med smørrebrød og øl/vand – 
ledsager er velkommen.
Sidste tilmelding: til mødet den 5. maj vil der være en seddel man kan skrive sig 
på og kommer I ikke til mødet men vil gerne med må I lige ringe 40169922 - Ie

http://www.telepensionister.dk/

