
Arrangementer i 2007. 

 

Vi har nu i bestyrelsen fået planlagt tid og sted for afvikling af årets general-

forsamling samt den årlige sommerudflugt. Vi håber, at der også i år vil være stor 

tilslutning til begge arrangementer. 

 

Generalforsamling den 18. april kl.10.00 

Generalforsamlingen i år, vil på opfordring, blive afholdt i det nye Pakkecenter i 

Taulov. Ud over afviklingen af den ordinære generalforsamling, vil der blive en 

rundvisning på centret.  

 

Sommerudflugt den 23. maj 

Udflugtens mål i år skal findes vest for Storebælt, mere nøjagtigt i Ebeltoft. Her skal 

vi først besøge Glasmuseet Ebeltoft. I museets butikker findes et stort udvalg af 

glasdesign, produceret af danske og internationale glasmagere, og i det arbejdende 

glasværksted kan man opleve glasblæsere i arbejde. 

 

Ved frokost tid går vi om bord på Verdens længste Træskib, Fregatten Jylland, hvor 

der vil blive serveret en frokostbuffet med en enkelt øl/vand og snaps per person. 

Efter frokost vil der blive rundvisning på skibet, hvor vi i historien vil blive ført 

tilbage til 1800-tallet. 

Der vil efterfølgende være tid til at gå en tur i det gamle Ebeltoft, og måske finder vi 

en lille hyggelig fortovscafe, hvor vi kan afslutte en forhåbentlig god dag i det jyske. 

 

Der vil på et senere tidspunkt blive fremsendt mødeindkaldelse til generalfor-

samlingen, samt det endelige program for sommerudflugten. 

Hvad angår sommerudflugten, er det meget vigtigt, at vi af hensyn til koordinering af 

fællestransport til og fra Ebeltoft, får en forholdsvis hurtig tilbagemelding om jeres 

deltagelse (husk at invitere din bedre halvdel med på turen). 

Vi forventer at transporten til Ebeltoft, vil komme til at foregå på følgende måde:  

Tog fra Høje Tåstrup til Fredericia med opsamling under vejs. 

Bus fra Åbenrå som samler op i Fredericia (fra Sjælland og Fyn). 

Sidste opsamling i Århus v/Østjyllands Postcenter. 

Pris for hele arrangementet forventer vi at kunne holde nede på 100,00 kr. per person.  

 

Tilmelding senest den 23. marts 2007, (husk at meddele opsamlingssted) til 

Niels Erik Pedersen tlf. 21413728 eller mail: nep@mail1.stofanet.dk 

Kay Martins tlf. 21214776 eller mail: kay.martins@webspeed.dk 

 

På bestyrelsen vegne 

Kay Martins 

mailto:kay.martins@webspeed.dk

