
 
  

 Den 17-02-2010 

 

 
                           

Sommerudflugt den 2. og 3. juni 2010 
(2-dages tur til Møn) 

Kære alle 

 
Vi vil igen i år prøve at arrangere sommerudflugten som en 2-dages tur, og da turen i år 
skal foregå i Østdanmark, har vi denne gang valgt Møn som udflugtssted. Her vil vi indlo-
gere os på et hyggeligt hotel, som ligger meget centralt i forhold til Møns Klint, som vi 
skal opleve både fra land og fra vandsiden. Vi skal også besøge det kendte Geo Center, 
hvor vi vil blive vist rundt af den lokale guide. Ud over alt dette skal vi selvfølgelig hygge 
os i hinandens selskab samt have lidt god mad og en lille en. 
 
  

Program: 
 
Onsdag den 2. juni 
 
Mødested kl. 13.00. 
Hotel Præstekilde, Klintevej 116, Keldby, 4780 Stege. (www.praestekilde.dk). 
 
Eftermiddagskaffe m. brød på Hotellet kl.13.30. 
 
Sejltur fra Klintholm Havn kl. 15.00. (www.sejlkutteren-discovery.dk). 
 
Middag på Hotellet kl. 19.30  
( 3 retters menu med diverse vine og kaffe m. 1 cognac el. likør) 
 
 
Torsdag den 3. juni 
 
Morgenkaffe på Hotellet. 
 
Afgang fra Hotellet kl. 10.00. 
 
Geo Center, Møns Klint, rundvisning kl. 11.00. (www.moensklint.dk)  
 
Fri spadseretur på selve Klinten 
 
Frokost (Cafe Sommerspiret, Møns Klint) kl. 13.30 
 
Slut kl. 15.00 
  
 

Pris: Alt dette for kun 950,00 kr. per person (samme beløb for ledsager) 

 Beløbet bedes indbetalt senest den 30. april på kontonummer  
 
 

http://www.praestekilde.dk/


 
  

 
 
  

 
Enk. Værelse 
Tillæg for enk. værelse: kr. 250,00/pers. 
 
Al kørsel foregår i egne biler. 
 
 

Af hensyn til bookning af hotelværelser m.m., skal vi have en forholdsvis hurtig tilbage-
melding. Det er derfor vigtigt, at vi senest mandag den 8. marts 2010 modtager jeres 
tilmelding med oplysning om antal deltagere, samt om dobbelt- eller enkeltværel-
se.  
 

Vi håber igen i år på en stor tilslutning til turen, og ser frem til et par rigtige hyggelige da-
ge i gl. kollegers samvær. 
 
 

Tilmelding til:   
  
Niels Erik Pedersen tlf. 21 41 37 28 eller mail (nep@mail1.stofanet.dk) 
Kay Martins tlf. 21 21 47 76 eller mail ( kay.martins@webspeed.dk) 

 

Når vi har modtaget det endelige antal tilmeldinger, vil der blive udsendt en deltagerliste 
til alle, så det vil være muligt, evt. at lave aftaler om samkørsel. 
 
 

Til orientering:  
 
 Den årlige ordinære generalforsamling vil i år blive afholdt den 16. september 2010 
Oplysning om sted og tid vil senere blive udsendt. 
 
 
 

Mange hilsner og på forhåbentlig gensyn den 2. juni. 
 
På bestyrelsens vegne 
Kay Martins 

 

mailto:kay.martins@webspeed.dk

