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Kære alle  

 

Bestyrelsen har den 10. oktober været samlet til det første bestyrelsesmøde efter 

sommerferien.  

Det vigtigste punkt på dagsordenen var, om klubben fortsat kunne forvente en hjæl-

pende hånd fra PDL til dækning af diverse transportomkostninger i forbindelse med 

vores møder og udflugter. 

Undertegnede har afholdt et møde med Per Henrik Brask på Stamholmen, og blev 

her præsenteret for en større spareplan, som Per Henrik udtrykte det ” Den største 

spareplan i PDL`s historie”. Med disse sparekrav til PDL, havde Per Henrik desværre 

ikke mulighed for, at give nogen som helst form for støtte til Seniorklubben. 

 

På mit spørgsmål om pensionister på lige fod med tidligere ville blive inviteret til den 

årlige julefrokost og seminar, fik jeg den klare udmelding, at disse arrangementer 

kun er for de ansatte i PDL. Det skal dog nævnes, at Per Henrik var positiv i forbin-

delse med pensionisters deltagelse i PDL`s årlig sommerudflugt. 

Jeg har efterfølgende haft en dialog med Leif E.(personaleforeningen). Vi har aftalt 

at mødes på et tidspunkt, da jeg mener, at den nye situation bl.a. stiller spørgsmåls-

tegn ved, hvad vi får for vores kontingent til personaleforeningen, og hvordan man 

fremover, har tænkt sig at afvikle den årlige generalforsamling i personaleforeningen, 

som normalt bliver afholdt i forbindelse seminaret. 

 

Seniorklubbens generalforsamling i 2008 vil blive afholdt onsdag den 9. april på 

Stamholmen, hvor bl.a. Per Henrik Brask har lovet at være vært og fortælle lidt om 

hvad der rør sig i PDL. 

 Efter generalforsamlingen arbejder vi på at kunne arrangere en rundvisning i DR`s 

nye store og meget omtalte mediehus på Amager. Så sæt lige et kryds i kalenderen. 

Hvad angår næste års udflugt, hører i nærmere, når bestyrelsen har et overblik over 

næste års økonomi (eller manglende økonomi) som er blevet lidt problematisk. 

 

Kontingent: 
 
Husk! 150,00 kr. i maj og november  
 
Afskedsreception: 
 
Efter 36 år i Post Danmark har Mogens Vang valgt at gå på pension, og 
i den anledning afholdes der reception tirsdag den 20. november kl. 
15.00 – 17.00 på Stamholmen. 
 
 
Venlig hilsen 
Kay Martins 
 
 
 

 


