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Bestyrelsen vil gerne ønske alle medlemmer samt deres familier et rigtig 
godt nytår. 
Vi håber på, at der også i det nye år bliver mulighed for at mødes, til 
nogle spændende arrangementer, og ikke mindst til et hyggeligt samvær. 
 
Som det fremgår af det tidligere fremsendte nyhedsbrev af den 05.10.03, 
har bestyrelsen fastlagt datoen til klubbens ordinære generalforsamling 
til torsdag den 25. marts 2004. 
På et netop afviklet bestyrelsesmøde, er det blevet besluttet at ændre 
denne dato til torsdag den 22.april 2004. 
Årsag til ændringen er bl.a. et ønske fra nogle af vore medlemmer om, at 
diverse arrangementer, så vidt det var muligt, skulle afvikles i de lyse 
måneder, af hensyn til de lange afstande. 
Da vi samtidig i bestyrelsen mente, at det måske ikke var så genialt, at 
indkalde medlemmer fra hele landet til en generalforsamling, som måske 
kun varer 1 times tid, har vi besluttet, at kombinere denne med et andet 
arrangement.  
Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med et arrangement i Københavns luft-
havn i Kastrup. 
Du vil høre nærmere, om både generalforsamlingen og det forventede ar-
rangement, når vi har noget endeligt. 
 
Kontingent: 
Som tidligere nævnt skal betalingen ske den 1.maj og 1.november. Skul-
le nogle være i tvivl, er beløbet stadig kun 150,00 kr. per gang. 
Til dem som eventuelt skulle have fået smidt klubbens bank- og kontonr. 
væk, skal det blot nævnes, at betalingen bør ske ved overførsel fra bank 
eller netbank til bank. 
Hvis der skulle være nogle spørgsmål kan du kontakte kasserer Arne Sø-
rensen på tlf. 21650037 eller på mail: siim@stofanet.dk 
 
Nye medlemmer: 
Det er med stor glæde, vi kan byde Grethe Sørensen og Leif Nielsen vel-
kommen i klubben. 
 
Nye kolleger i PDL A/S. 
Ingen. 
Afgåede kolleger i PDL A/S. 
Inge Lise Roed Liljebjerg. 
 
Runde fødselsdage. 
Arne Sørensen 60 år den 10.02.04. 
Helge Hansen 60 år den 31.05.04.  
 
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 1. april 2004  
 
Husk, hvis du har nogle gode forslag til bestyrelsen, så lad os endelig 
høre fra dig. 
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