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Hej! 

 

Bestyrelsen vil gerne takke alle som mødte op og deltog i årets generalforsamling, og som dermed 

var med til at gøre det til en rigtig hyggelig dag. Vi vil samtidig rette en speciel tak til Mogens 

Amskov og Jan Skallergård for deres deltagelse i generalforsamlingen. 

 

Kontingent: 

Så er vi atter i maj måned, og hvis du endnu ikke har betalt dit kontingent, vil jeg blot minde dig 

om, at det bl.a. på generalforsamlingen blev besluttet, at der ikke vil ske nogen stigning i år, så du 

kan roligt se at få indsat de 150.00 kr. for det næste halve år. 

 

Forslag: 

På generalforsamlingen blev der forelagt nye forslag til eventuelle udflugter fra Kai Hertz, Jørgen 

Kjærgaard og Helge Hansen, som bestyrelsen vil arbejde videre med. Skulle andre have nogle gode 

ideer, er bestyrelsen meget modtagelig.  

 

Nye medlemmer: 

September / Oktober vil henholdsvis Steen Andersen og Carsten Beck være mulige medlemmer. 

 

Nye kolleger i PDL A/S: 

Birgit Berg Pedersen (Bilindkøb) den 25. april 2006. 

Heidi Hansen (Omstilling m.m.) den 8. maj 2006. 

 

Afgående kolleger i PDL A/S: 

Ingen 

 

Mærkedage: 

Ingen 

 

 

Til rejsedeltagerne (Alsace den 25. til 28. maj) 

 
I har alle tidligere modtaget selve programmet for turen, så jeg vil blot her give jer de 

sidste praktiske oplysninger i forbindelse med afrejsen. 

 

Opsamlingssteder: 
Fredericia (ved stationen) kl. 08.15 

 Leif og Jonna - Bjarne og Conny - Frank og Lone - Jørgen og Hanne - 

 Arne og Maibritt. 

Kolding (Hotel Scandic) kl. 08.45 

 Oluf og Karen - Leif E - Gilles - Niels Erik og Lone - Kay og Kirsten  
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Aabenraa (Taxabus, Industrivej 6, Aabenraa) kl. 09.30 

 Helge og Kis. - Svend og Marianne - Tommy og Birgit - Hans Jørn - Kaj  

 

 

Rejseomkostninger til opsamlingsstederne:  
Det er blevet muligt, med hjælp fra Mogens Amskov, at få dækket alle rejse-

omkostninger frem til det enkelte opsamlingssted. Det vil sige, at der vil blive leveret 

togbilletter til jer som rejser med DSB (er bestilt). Dem som kører i egen bil, vil 

kunne få godtgjort, brændstof samt billet over Storebælt, ved at aflevere en gyldig 

kvittering til Arne med oplysning om bank-konto nr. 

 

NB: 

”HUSK JERES PAS” 
  

Skulle du have nogle spørgsmål til turen, er du meget velkommen til 

at kontakte mig på tlf. 21214776.  

 

 

I ønskes alle en god sommer/tur 

På bestyrelsen vegne 

Kay Martins 
  

 


