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Så er bestyrelsen igen trukket i arbejdstøjet.
Vi har afholdt bestyrelsesmøde torsdag den 23. november, hvor vi startede med at foretage en evaluering af arrangementerne i år 2006. Der var stor enighed om, at specielt
turen til Alsace havde været en rigtig god tur, med en masse gode oplevelser, hvor ikke
mindst Jeres gode humør og indstilling til et godt og hyggeligt samvær gjorde, at turen
blev så vellykket.
I får her datoerne for klubbens arrangementer år 2007 (husk at krydse af i kalenderen)
Generalforsamling: Onsdag den 18. april
Udflugt: Onsdag den 23. maj
Bestyrelsen er stadigvæk meget interesseret i at modtage forslag til ovennævnte arrangementer
Kontingent:
Arne kunne desværre igen meddele, at det stadigvæk kniber for nogle af vores medlemmer at indbetale kontingent (150,00 kr. i maj og november). Der er nogle enkelte
som har ”glemt” at betale i hele år 2006. Hvis det er svært at huske, bl.a. fordi man
ikke får en opkrævning ind ad døren, er det muligt at lade sin bank foretage en overførsel i maj og november måned, så går det helt af sig selv.
PS Hvis der dukker en besked op når i betaler over netbank med at registreringsnr. er
ændret fra 0573 til 1551 er det korrekt nok idet BGBank har lavet nogle omlægninger.
Nye medlemmer:
Det er en stor glæde at kunne byde Steen Andersen og Carsten Beck velkommen i
klubben.
Nye kolleger i PDL A/S:
Ingen
Afgående kolleger i PDL A/S:
Niels Erik Pedersen har besluttet at gå på efterløn den 1. marts 2007 (sidste arbejdsdag
er den 29. december 2006.)
Mærkedage:
Peer M Poulsen 60 år den 7. december 2006
Leif E Nielsen 60 år den 23. februar 2007
Ejgil Solkær fylder 60 år den 24. december 2006 og går samtidig på efterløn.

På bestyrelsens og egne vegne, vil jeg ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår.
Kay Martins

