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Nu hvor det skønne danske forår er på vej, nærmer vi os det tidspunkt på året, hvor vi skal 
afholde vores ordinære generalforsamling i Auto, og da vi samtidig er i fuld gang med at 
planlægge det årlige sommer-arrangement, vil jeg bede jer om at krydse følgende datoer af 
i jeres kalender. 
 
Generalforsamling afholdes tirsdag den 5.april, og i år har Volvo-O. Sommer A/S i Taa-
strup tilbudt sig som vært. Da Flemming Nielsen i øjeblikket holder ferie, har det ikke været 
muligt at få lavet det endelige program for dagen, men det vil blive tilsendt jer snarest mu-
ligt. 
 
Datoen for sommer-arrangementet er tirsdag den 7.juni, og det vil i år komme til at foregå i 
det københavnske område. Planen er, at vi om formiddagen aflægger et besøg hos Nordisk 
Films i Valby, hvor vi f.eks. vil få mulighed for at se de gamle studier, hvor bl.a. optagelser-
ne til Matador og Olsen-banden filmene fandt sted. 
Efter en let frokost vil der blive mulighed for en strøgtur i København, besøg på Post- og Te-
legrafmuseet, eller blot gå en tur rundt og kigge på det gamle København, hvis det er det 
man har lyst til. I hører nærmere, bl.a. om transport og pris, når det endelige program er på 
plads. 
Husk at invitere din bedre halvdel med. 
 
Nye medlemmer i Auto:   
Ingen 
 
Nye kolleger i PDL A/S:   
Ingen 
 
Afgående kolleger i PDL A/S:  
Rene` Hansen(01.12.04), Thomas Vind Jørgensen (31.12.04), Jane Bøhrk (28.02.05) og 
Leo B Ernsten (31.03.05). 
 
Mærkedage:  
Ingen  
 
Ændringer i PDL A/S: 

 Nyudnævnt chef for økonomiafdelingen er Torben Lassen (01.12.04) 

 Økonomiafdelingen har fået nyt navn ”BackOffice” og er blevet udvidet med Forsik-
ring (Dorthe og Kai), omstillingen (Lone) og bilindkøb (Grethe 01.04.05) 

 Ændring af den fysiske placering på Stamholmen. Autokonsulenterne er flyttet op på 
første sal, og økonomiafdelingen ned i stueetagen. 

 Bilindkøbs kontor i Århus (Banegårdspladsen) lukkes efter sommerferien, og det for-
ventes, at Mogens Vang Christensen derefter får hjemme-kontor. 

 
 
Med venlig hilsen 
Kay Martins 
(formand) 


