
                                                                     
FORENING AF TELEPENSIONISTER 

       Århus d. 11. april 2018. 

Referat fra Foreningens generalforsamling i lokalerne i Stavangergade   

 TIRSDAG den 10. april 2018 kl. 11.00.  
I år var vi 29 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 – regnskab for 2017 og 

budget for 2018 blev godkendt og kontingent forblev uændret 300 kr. årligt.  

4. Indkomne forslag  - ingen modtaget 

5. Valg til bestyrelsen . På valg var Aage Larsen, Aage Jonassen og Ie Hald, som 

alle modtog genvald dog betingede Aage Larsen sig kun for 1 år. 

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 – Ie kom med et forslag om vi måske skulle slutte os sammen med 

Seniorklubben TDC -  vi besluttede at arbejde videre med tanken om det 

eventuelt kunne give os fordele (vores forening er jo ikke ligefram i vækst) så 

det bliver fremlagt løbende til vores møder og skal så besluttes på næste års 

generalforsamlingen. 

10.  Ligeledes skal vi have arrangeret en fælles kulturel udflugt lokalt Århus, som 

er med til næste møde den 1. maj. 

Dirigenten takkede for god ro og orden - og så fik vi frokost, som i år bestod af  

2 stk smørrebrød og en lun frikadelle med brød og rødkål meget fint. 

 

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 
 

 

http://www.telepensionister.dk/

