FORENING AF TELEPENSIONISTER
Århus d. 10. april 2019.
Referat fra Foreningens generalforsamling i lokalerne på Sletvej i
Tranbjerg
TIRSDAG den 2. april 2019 kl. 11.00.
I år var vi 36 fremmødte medlemmer, som kunne se frem til en lille
frokost efter generalforsamlingen.
Lokalerne åbnede kl. 10.30 og vi startede generalforsamlingen kl. 11.00
som foregik efter nedenstående dagsorden.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent – her blev Jørn Hofman valgt.
2. Bestyrelsens beretning – blev fremlagt af formanden/næstformand
– se senere
3. Regnskab/Budget samt fastsættelse af kontingent – regnskab
fremlagt af Aage Larsen for 2018 og budget for 2019 blev
godkendt og kontingent forblev uændret 300 kr. årligt.
4. Indkomne forslag - forslaget fra bestyrelsens side blev diskuteret
og sat til afstemning der var 36 stemmeberettigede og det blev 19
imod 15 for og 2 der ikke stemte. Så overgang til TDC er udsat ind
til videre.
5. Valg til bestyrelsen . På valg var Aage Larsen, Peter Larsen og
Palle Aaskoven. Aage og Peter modtog ikke genvalg. Som ny i
bestyrelsen har vi fået Lars Christensen og Kirsten Madsen, sidst
nævnte overtager kasserer posten efter Aage Larsen.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg var Tove Olesen, Hans
Kock og Inger Uhrenholt og Tove og Inger modtog genvalg og
som ny har vi fået Grethe Fogh.
7. Valg af revisor. På valg var Teddie Jensen, som modtog genvalg.
8. Valg af revisorsuppleant. På valg var Kirsten Madsen som kom i
bestyrelsen, så den nye revisorsuppleant blev Frank Karlsen.
9. Eventuelt – diskutionen gik livligt under punkt 4. indkomne
forslaget så der var ikke meget, der kom på banen efterfølgende.
Dirigenten takkede for god ro og orden - og så fik vi frokost, som i år
bestod af 2 stk smørrebrød og en lun frikadelle med brød og rødkål
meget fint.

Så dags dato består bestyrelsen af:
Formand: Inge-Marie Hald 40169922, næstformand: Palle Aaskoven
20414006, Kasserer: Kirsten Madsen 86293035, medlem: Aage Jonassen
23314465 og sekretær Lars Christensen 29661047
Suppleanter: Tove Olesen 30422126, Inger Uhrenholt 51808893 og
Grethe Fogh 23362450.
Revisor: Teddie Ingemann Jensen. Revisorsuppleant: Frank Karlsen
Lokaleadresse i Århus: Sletvej 2-4, 8310 Tranbjerg J.
Lokaleadresse i Aalborg: Porthusgade, 9000 Aalborg.
Hjemmeside: www.telepensionister.dk
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Ie Hald

Foreningen af Telepensionister d. 2.4.2019
Bestyrelsens beretning.
Medlemmer: vi er i dag 104 mod 108 medlemmer siden sidste
generalforsamling - de 27 ud af 104 er i Aalborg
Siden sidst har vi mistet nogle af de gamle medlemmer. Oskar Klem,
Erling Kaaberbøl og Mogens Pinholt.
Og 1 ny er kommet til Benny Carøe – velkommen til.
Vi har haft vores sædvanlige månedsmøder –
Her i Århus har vi haft en lokaludflugt til den gamle by, hvor vi sluttede
af med en dejlig frokost
vi har været på en dejlig udflugt til Vildmosen og her skulle vi rigtig se
elge men vi så kun en af træ og en udstoppet men turen var det værd og
selv her var vejret med os med sol og tørvejr.
Vi spiste på en Mulbjerg kro og fik dejlig mad – tre retter.

Efterfølgende er vi så flyttet i nye lokaler. I disse lokaler holdt vi så vores
julefrokost, maden fik vi fra den glade slagter i tranbjerg – efterfølgende
fik vi besøg af 4 musikanter som underholdt os med julemusik og højt
humør. – det var en herlig frokost og vi sluttede af med vores
amerikanske lotteri som sædvanligt.
Vi var så nogle stykker der var med i Aalborg til deres julefrokost som
også gik forrygende, det var vældig fin mad og der var nok af det. Her
var der også lotteri og det var næsten alle der fik noget med sig hjem.
Palle og jeg var til landsforeningens generalforsamling tilskuddet
forbliver det samme ind til videre.
Vi har i årets forløb haft møder med TDC seniorklubben med henblik på
en eventuel sammenlægning.
økonomien har det godt – Aage kommer ind på det senere.
Palle kommer med nyt fra Aalborg…

