
LÆRERNES PENSIONISTFORENING kreds 153

Kære medlemmer
Godt Nytår

Hermed fremsendes foreningens program

for 1. halvdel af  2018
www.kreds153.dk/medlem/pensionist

MEDLEMSFORDELE for pensionister

FERIEHUSE
FERIE for dig og din familie på SINATUR-konferencehotellerne
SENIORKURSER
NORDISK PENSIONISTTRÆF
BLADET FOLKESKOLEN
MEDLEMSLÅN

se nærmere på

www.dlf.org

Tilmelding generelt:
• Tilmeldingsfrist ved hvert enkelt arrangement.
• Ved begrænset antal deltagere trækkes lod ved 

tilmeldingsfristens udløb.
• Hvis du ikke er optaget, modtager du besked senest 3 dage før 

arrangementet

Torsdag den 1. feb. kl. 16  
Orienteringsmøde vedr. årets udenlandsrejse 

til Mosel & Rhinen  .
på Sofiendalskolen – Store Torv ,Lange Müllers Vej 18, Aalb.SV

Se vedhæftede introbrev
Tilmelding: ingen

http://www.dlf.org/
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Torsdag den 15. feb. kl. 16 på Sofiendalskolen-Store Torv
Lange Müllers Vej 18, Aalb.SV

GENERALFORSAMLING

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent 2019.

4. Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
foreligge hos formanden senest onsdag den 7. februar.

Ad 4 Ændringsforslag til vedtægter (Bestyrelsen):
§ 3 Som medlemmer kan optages
       1: medlemmer af Danmarks Lærerforening, kreds 153 (Aalborg Lærerforening), fraktion 4.
    2:  medlemmers ægtefæller/samlever, såfremt denne ikke kan opnå medlemskab – jnf. Pkt. 1
Ændres til :
§ 3 Medlemmer

1: medlemmer af Danmarks Lærerforening, kreds 153 (Aalborg Lærerforening), fraktion 4 er medlemmer.
2: medlemmers ægtefæller/samlever, såfremt denne ikke kan opnå medlemskab – jf. pkt. 1, kan optages som 
medlemmer. Disse medlemmer betaler kontingent i henhold til § 7.

og
§ 7 Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen .                             
      Regnskabsåret går fra d. 1. januar til d. 31. december.
Ændres til :
§ 7 Medlemmer, der er optaget under §3, stk. 2 betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
Regnskabsåret går fra d. 1. januar til d. 31. december.

5. Valg: 
Bestyrelse: På valg: Tove Petersen (modtager genvalg )

Mogens Ryberg ( modtager ikke genvalg )

Suppleanter til bestyrelsen: 
Doris Willumsen (modtager genvalg)

6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen orienterer kongresdelegeret Mogens 
Ryberg om Fraktion 4's årsmøde 2018 og kongres 2017.

Herefter serveres et stykke mad og et glas vin.
Tilmelding: ingen
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Torsdag den 1. marts kl.   14.30    Skydepavillonen
Fra fiskerdreng til politiker og aktiv pensionist.
Man må finde livsmodet til at åbne nye døre, når andre lukker 
sig! 81-årige Laurits Tørnæs har altid levet tæt på havet. Det 
giver og tager, sådan er det bare. Men når det samme sker i 
livet, er vi ikke lige så forberedte.
Laurits Tørnæs – tidl. minister

Tilmelding: senest torsdag d. 22/2  kl. 12.00
til  98 13 63 25
eller e-mail: Pensionist153@gmail.com

Torsdag den 19. april kl. 14.30  Skydepavillonen
Røde Kors hjælper i dagligdagen og under katastrofer. Fra 
førstehjælpskassen bag i bilen til krige på den anden side af 
jorden. Hør det levende foredrag med afsæt i årelange 
erfaringer med internationalt og nationalt humanitært arbejde 
Anders Ladekarl - generalsekretær for Dansk Røde Kors 
Tilmelding: fra 2/3 til senest   onsdag d. 12/4  kl. 12.00
til  98 13 63 25
eller e-mail: Pensionist153@gmail.com

Tirsdag den 15. maj
Vendsyssel Teater
Rundvisning, spisning og teaterforestilling
Program, pris og tilmeldingsprocedure følger i marts måned

Tirsdag den 12. juni
Heldagsudflugt til Viborg.
Program, pris og tilmeldingsprocedure følger i marts måned

mailto:Pensionist153@gmail.com
mailto:Pensionist153@gmail.com


LÆRERNES PENSIONISTFORENING kreds 153

Husk
Foreningens arrangementer er kun for

medlemmer
( ”ægtefæller” kan godt blive medlemmer )

Vi håber indholdet har jeres interesse
og ser frem til hyggeligt samvær med rigtig mange af jer.

Du kan altid finde det sidste nye fra pensionistforeningen på     
www.kreds153.dk/medlem/pensionist

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Tove Petersen formand tlf. 98 14 18 16
toveptrsn@gmail.com

Jan Ole Mortensen næstformand tlf. 98 31 85 51
janolemor@gmail.com      mobil: 24 82 62 30

Birthe Marie Müller sekretær tlf. 96 82 82 83
birthe.marie@yahoo.dk

Mogens Ryberg kasserer tlf. 98 29 37 88
mryberg@stofanet.dk

Arne Rønn    tekn. koordinator tlf. 98 14 18 18
           arne.roenn@skolekom.dk
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