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Kære alle
Jeg vil godt takke alle som deltog i dette års udflugt til Ebeltoft, hvor vi igen i år
havde en rigtig hyggelig dag i det dejlige danske sommervejr.
Der skal også i år lyde en stor tak til vores økonomiske støtter (Mogens Amskov for
transport – Lars (Helges søn) for drikkevarer i bussen og Svend Erik (vognmand) for
morgenboller i bussen)
Med hensyn til næste års arrangement, har vi i bestyrelsen drøftet, om det igen var en
ide, at arrangere en 4 dags tur til udlandet.
Vi vil derfor meget gerne have en tilbagemelding fra jer, for at høre om der i det hele
taget er stemning for sådan en tur, og i givet fald, hvor man kunne tænke sig at turen
skulle gå hen.
I må meget gerne give en hurtig tilbagemelding til Niels Erik eller undertegnede, så
vi straks efter sommerferien kan gå i gang med at kigge på jeres svar og eventuelle
forslag.
Kontingent:
Det kniber desværre stadigvæk for nogle at få indbetalt kontingent rettidigt (150,00 kr. i maj og november). 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.

Nye medlemmer:
Det er en stor glæde at kunne byde Dorthe Malmborg velkommen i klubben.
Oktober 2007 vil Conny Jensen være et muligt medlem.

Nye kolleger i PDL A/S:
Jon de Linde er startet på Stamholmen den 12.03.07
Ny chef i PDL A/S den 01.06.07 – Per Henrik Brask, som kommer fra en stilling som logistikchef i Carlsberg

Afgående kolleger i PDL A/S:
Mogens Amskov den 31.05.07
Mogens Vang med udgangen af november måned 2007
NB: Vicedirektør for IPS Sune Stausholm har sagt sin stilling op med udgang af juli måned. Martin von
Horsten tiltræder som ny chef for IPS den 1. august 2007.

Mærkedage:
Ingen

I ønskes alle en fortsat god sommer
Hilsen
Kay Martins

