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1. maj på Helgavej

Trine Bramsen,

Folketingskandidat (S)
holder 1. maj talen – se mere i bladet…

l

April

DEF Fyn - Generalforsamling 2009
Der indkaldes hermed til generalforsamling
onsdag d. 19. Maj 2010 kl. 19.00
På Restaurant Næsbyhoved Skov Kanalvej 52, 5000 Odense C
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af kongresdelegerede til kongressen i oktober i år
6. Valg af bestyrelse
a. Kasserer Erling Jensen (ønsker genvalg)
b. Fagsekretær Bo Laurberg (ønsker genvalg)
	c. 	5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
		 Torsten Smærup (ønsker genvalg)
		 Flemming Jensen (ønsker genvalg)
		 Svend Erik Andersson (ønsker genvalg)
		 Erik Sørensen (ønsker genvalg)
		 Lars Sørensen (ønsker genvalg)
d. 1 bestyrelsessuppleant:
		 Benny Stubkjær Hansen (ønsker genvalg)
e. 1 Bilagskontrollør: Mogens Dinesen
7. Eventuelt
Forslag, herunder forslag som delegeret til kongressen, samt valg til bestyrelse, skal være
bestyrelsen i hænde senest den 10. maj kl. 9.00.
NB: Der vil fra kl. 18,30 være mulighed for at få en sandwich/ostemad.
På bestyrelsens vegne, Jørn Kaspersen

1. maj på Helgavej
Afdelingen afholder igen i år 1. maj arrangement på Helgavej 22, hvor du og din familie er
meget velkomne.
Arrangementet starter kl. 09.00, hvor der bliver budt på grillpølser og øl/vand.
Trine Bramsen, folketingskandidat (S), holder 1. maj talen.
Kl. 11.30 slutter arrangementet på Helgavej, hvorefter vi drager mod det fælles 1. maj arrangement som begynder kl. 12.00 med optog fra Flakhaven til Ansgar Anlæg, hvor der vil
være et alsidigt program med taler og masser af musik.
Med venlig hilsen, Jørn Kaspersen
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Kultur- og Aktivitetsudvalget
Besøg på TV2 Danmark
Afdelingens Kultur- og Aktivitetsudvalg inviterer til virksomhedsbesøg på TV2 Danmark i
Odense mandag den 17. maj 2010 kl. 18.40 – 21.00
Ved rundvisningen ser vi bl.a. det store aktualitetsstudie, hvorfra TV 2 f.eks. sender større
sportsudsendelser, ”Dags Dato” og ”Station 2”.
Du kommer også ind i nyhedsstudiet og får et indblik i, hvordan TV 2 arbejder døgnet rundt.
Besøget forventes at vare ca. 2 - 2,5 time – alt efter spørgelyst!
Mødestedet er TV2’s gård v. Kvægtorvet, Rugårdsvej 25, Odense
Tilmelding kan ske på tlf. 66 12 52 05, e-mail fyn@def.dk eller ved at indsende talonen bagerst i El-posten. Seneste tilmeldingsfrist er 7. maj 2010.
Der kan maks. deltage 50 personer og
egenbetalingen er kr. 30,Betales til Erling, afdelingskassereren, på mødestedet
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Seniorklubbens forårstur
Der er mulighed for af- og påstigning på parkeringspladsen ved frakørsel 58, ved motorvejen, efter aftale. Når vi er samlet i bussen kører vi fra Helgavej mod Jylland. Vi kører først
til Hylkedal hvor vi holder en kort pause og klubben er vært ved en lille forfriskning. Der
er også mulighed for at købe en kop kaffe i cafeteriaet. Derefter kører vi til Løgumkloster,
hvor vi skal ind og nyde en 2-retters menu. Herfra kører vi til Trøjborg slotsruin og videre til
Gallehus, hvor guldhornene blev fundet. Vi kommer til Møgeltønder, som er en ualmindelig
smuk gammel by. Her får vi lejlighed til at spadsere en tur, bl.a. forbi Schackenborg. Vi
kører over grænsen og ud til de mange kog, hvor man kan se, hvordan landet er blevet indvundet gennem afvanding. Hele Nordfriesland var i middelalderen et vanskeligt tilgængeligt
område. Inden vi kører tilbage over grænsen gør vi holdt ved Fleggaard indkøbscenter i
Süderlügum, hvor der er mulighed for at handle. Husk pas.
Når alle er samlet i bussen kører vi tilbage over grænsen og til Odense, hvor vi ankommer
ca. kl. 19.00. Vi holder en kort pause i Hylkedal, hvor man lige kan strække benene og
måske har lyst til en forfriskning, som klubben er vært ved.
Prisen for medlemmer af seniorklubben er 200 kr. pr. person. Er du ikke medlem koster et
medlemskab 150 kr. pr. år + deltagergebyr. Tilmeld dig hurtigst muligt, da deltagerantallet
er max 48 personer.Tilmelding kan ske på telefon 66 12 52 05 eller ved brug af tilmeldingsblanketten. Sidste frist for tilmelding er den 11. maj kl. 12.00.
Tilmelding til turen er bindende og betaling finder sted i kælderen umiddelbart før turen mellem klokken 08.30. og 09.00. Er du forhindret i at møde op på selve udflugtsdagen kan
du ringe på telefon Poul 23 62 95 69 eller Jørgen 51 74 72 48.
Med venlig hilsen, Kultur- og Aktivitetsudvalget i Seniorklubben.

www.helmertryk.dk

Bustur til Nordfriesland & Schackenborg, tirsdag den 18. maj kl. 09.00 fra Helgavej

