
ELPOSTEN l  Nr. 2/2012 l  April

     1. maj på Helgavej
Afdelingen afholder igen i år 1. maj arran-
gement 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.

LO Odense formand og byrådspolitiker Helle 
Nielsen kommer og holder 1. maj tale.

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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ELPOSTEN
Udgiver:
Dansk El-Forbund Fyn
Redaktion:
Bo Laurberg (anshv.)

Der indkaldes hermed til generalforsamling 
onsdag d. 23. Maj 2012 kl. 19.00

Fagforeningshuset Lumbyvej 11, 5100 Odense C.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. 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 ikke genvalg)
     Ulrik Andersson  ......................................................................... (ønsker genvalg)
     Lars Sørensen  ............................................................................ (ønsker genvalg)
 d. 1 bestyrelsessupleant:
     Benny Stubkjær Hansen  ............................................................ (ønsker genvalg) 
 e.  1 Bilagskontrollør: Claus Ingemann Nielsen
6. Eventuelt

Forslag, herunder valg til bestyrelse m.v. skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. maj 
kl. 9.00.

NB: Der vil fra kl. 18,30 være mulighed for at få en sandwich.

På bestyrelsens vegne
Jørn Kaspersen



Atter i år har Seniorklubben fornøjelsen at  invitere pensionister og efterlønnere med ledsager på 
en sommertur til det Sønderjyske. Udflugten går til Sønderskov Hovedgård.
Sønderskov Hovedgård er en bygningshistorisk perle midt i Sønderjylland, bygget som en 
befæstet herreborg på et snævert voldsted. Herregårdsmuseet der rummer forskellige skiftende 
udstillinger og faste udstillinger omfatter særprægede kalkmalerier, oliemalede lærredstapeter og 
mange bygningshistoriske spor. Vi skal også opleve herregårdens køkken og urtehave samt se, 
hvordan hovedlinjerne fra barokkens  prydhave, er blevet genskabt, der er også en fin arkæolo-
gisk samling. En stor oplevelse både inde og ude.
Tirsdag den 15 maj 2012  kl. 08.30. Fra Helgavej.
Der er mulighed for af- og påstigning på parkeringspladsen Staurby ved Middelfart, frakørsel 58, 
efter aftale. Når alle er samlet i bussen, kører vi direkte mod Jylland og til Syderlygum.
Vi gør holdt ved Fleggård Indkøbscenter så der bliver lejlighed til at handle. 
Husk passet. Der vil undervejs være en kort pause, hvor seniorklubben giver en forfriskning.  
Når vi er færdige med at handle kører vi til Løgumkloster, hvor vi skal ind og nyde en dejlig 2 ret-
ters middag. Drikkevarer der nydes under middagen er for egen regning.
På hjemvejen gøres der holdt på en rasteplads, hvor der er en lille forfriskning.
Forventet hjemkomst mellem kl. 17.30 og kl. 18.30.
Prisen er for medlemmer af seniorklubben kr.220,- pr. person. Er du ikke medlem koster et med-
lemskab kr. 150 kr. pr. år + deltagergebyr.
Tilmeld dig hurtigst muligt, da deltagerantallet er max 48 personer!!
Tilmelding kan ske på telefon 66125205 eller ved brug af tilmeldingsblanketten.
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 8. maj 2012.
Da der skal bestilles mad på forhånd er tilmeldingen bindende og betaling finder sted i kælderen 
umiddelbart før turen – mellem kl. 08.10. og kl. 08.25. Er du/I forhindret i at møde op på selve 
udflugtsdagen skal du ringe på telefon 23629569         eller       51747248
Med venlig hilsen
Poul Erik/Smalle og Jørgen, Kultur og aktivitetsudvalget

Tilmeldingsblanket
c	 Virksomhedsbesøg på Svendborg Sygehus den 14. maj 2012 kl. 19.00

 Navn                Medlemsnummer

c	 Seniorklubbens forårstur den 15. maj 2012 kl. 8.30 fra Helgavej 

 Navn                Medlemsnummer

 Antal deltagere

Bruger du denne tilmeldingsblanket, Sendes til:
bemærk da tilmeldingsfristen.	 Dansk	El-Forbund	Fyn
	 	 Helgavej	22	·	5230	Odense	M

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

Seniorklubben



www.helmertryk.dk

Dansk EL-Forbund
Helgavej 22

5230 Odense M

Virksomhedsbesøg på Svendborg Sygehus

Afdelingens Kultur- og Aktivitetsudvalg inviterer til virksomhedsbesøg på Svendborg 
Sygehus, Valdemarsgade 53, Svendborg

Mandag den 14. maj 2012 kl. 19:00

En af sygehusets faste elektrikere vil vise os rundt i ’det store hus’ – vi skal bl.a. be-
søge operationsstuer og sterilcentralen, se på ventilationsanlæg, vakuum-, tryklufts-, 
og køleanlæg. Herudover en god snak om det at arbejde som elektriker og håndvær-
ker på en så speciel arbejdsplads - et sygehus. 

Besøget forventes at vare et par timer – alt efter spørgelyst!
Fagforeningen er vært ved en øl eller vand.

Mødestedet er Svendborg Sygehus, Facilities Management, Teknisk Sektion 
(ved stor skorsten)

Tilmelding kan ske via e-mail fyn@def.dk eller ved at indsende/aflevere talonen 
bagerst i El-posten. 

Der kan maks. deltage 20 medlemmer og besøget er uden deltagerbetaling – 
hurtig tilmelding anbefales!

Seneste tilmeldingsfrist er 7. maj 2012

Kultur- og Aktivitetsudvalget


