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Kære alle  
 

Bestyrelsen har taget hul på snakken om, hvor og hvordan vi kunne tæn-
ke os, at næste års sommerudflugt skulle arrangeres.  
Da det vigtigste ved disse udflugter er det sociale samvær, dvs. den tid vi 
er sammen, vil vi foreslå, at næste års arrangement bliver over to dage 
med en enkelt overnatning.  
Det er vores plan, at finde et hyggeligt sted (en kro eller lignende)vest 
for Storebælt, hvor vi den første dag kan mødes, om eftermiddagen, til 
en kop kaffe m. kage, og derefter evt. spadserer en tur i den skønne dan-
ske natur, for så senere at mødes til en god middag og et enkelt glas vin! 
Næste formiddag vil vi så prøve at finde en seværdighed, som kunne væ-
re interessant at besøge, og som ikke ligger alt for langt væk fra det sted, 
hvor vi skal overnatte, da det forventes, at vi kører i egne biler. 
Hvis du har et godt forslag til, hvor vi kunne afholde sådan et arrange-
ment, er vi meget interesseret i at høre fra dig. 
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. januar 
2009. 
Der vil så i løbet af februar måned blive udsendt et oplæg, med oplys-
ning om sted, tid og pris. 
 
 

Kontingent: Kontonummer: XXXX-XXXXXXXX).  
Det er med stor tilfredshed, at vores kasserer har konstateret, at næsten al-
le har indbetalt kontingent til tiden (75.00 kr. per måned). 
 
Nye medlemmer: 
Andre` Jensen vil være et muligt medlem i december 2008. 
 
Afgående kolleger i PDL A/S: 
Torben Lassen (økonomichef) juni 2008 
Peer Møller Poulsen den 31. december 2008 
 
Mærkedage: 
Conny Jensen (Stamholmen) 40 års jubilæum den 30. marts 2009 
 
På bestyrelsens og egne vegne, vil jeg ønske dig og din familie en rigtig 
glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.  
 
Hilsen 
Kay Martins  
 
 
 

 


