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Referat fra Generalforsamling fra Club 53 

     Onsdag den 26 september 2018 Kl. 16.00 

1. Valg af dirigent: 

Torben Andersen blev valgt. 

Torben Andersen oplyste at indkaldelsen var fortaget rettidig pr. mail. 

2.Valg af referent : 

Lene Langelund blev valgt. 

3.Oldermanden’s beretning: 

Geert Rønn 

    Arrangementer ( efter sidste generalforsamling) 

Mandag d. 23.Nov 2017 

Foredrag : Tina M.L.Campell ”Mælkebøttebarn i blomst ” 

46 deltagere, det var gratis, da det var en foræring til Club 53, fra Lene Langelund. 

 

Fastelavn’s hygge d.26.feb 2018 

Bankospil 

Kaffe og fastelavn’ s boller, der var 39 deltagere 50,-kr incl. plader 

 

Bowling m. spisning:  på  Seaport Funcenter Strandvejen 7, 9000  Aalborg.                                                                                                                         

3. maj. 2018 kl. 18.00 – 20.00 

 29 personer tilmeldt, 20 bowlede egenbetaling 100,00 kr. 

                  Der var en fl. Vin til den mest uheldige kvinde og mand 
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Høstfest: på Food College Restaurant 1.  Rørdalsvej.                     

  d. 24. aug.2018 kl. 18.00 – 23.00 

35 personer tilmeldt. Det var gratis for medlemmer der har betalt kontingent. Øvrige: 150,-kr pr. 

cou. 

Sensommerbuffet a´ la Brian P. med 1/2 fl. Vin eller 2 øl, kaffe og tærte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling: mandag d. 26. september2018 kl. 16.00, hvor skolen var vært med gule ærter 

flæsk og pølse, med en dram 

                                    Der er 35 tilmeldt. 

Der kan betales kontingent 100 kr. eller på 

 reg. Nr. 9349 konto 4570797498 

Mobil Pay til: 25266356  

 

Tirsdag den13 nov. 2018 kl. 16 

Gløgg & æbleskiver  
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2019 

Torsdag d. 17 jan. 2019 Foredrag på ØUV med Gunhild Weisbjerg 

Indhold: Charmekursus og kommunikationskursus i mild og blid stemmeføring for kvinder. 

? ? ? Hvorfor så mange hustruer vil lave om på deres mænd. 

4. Fremlæggelse af regnskabet : 

Brian Pedersen fremlagde regnskabet, som var blevet godkendt af revisor Niels Larsen. 

Der er 79 betalende medlemmer 

Kontingenten er stadig 100 kr. Der kan betales i dag eller på 

 reg. Nr. 9349 konto 4570797498 

Mobil Pay til: 25266356  

Indtægter: 15.278,05 kr. 

Udgifter: 13.051,83 kr. 

Året’ s plus 2226,96 kr. 

Valg af bestyrelse: 

Geert Rønn og Lene Langelund blev genvalgt  

Jens Michael Pedersen fra Tømmer afd. blev valgt ind i bestyrelsen. 

Vibeke T. Kristensen blev valgt til revisor suppleant 

Eventuelt : 

Brug af klub lokalet : 

1. Alle medlemmer kan benytte lokalet 

2. Hvis nogen ønsker at samles og foretage sig noget en bestemt dag i ugen skriver man det på en 

opslagstavle i klub lokalet:  uge dag, klokkeslet, Emne og evt. tlf. 

kontakt. 

3. På tiden spilles der billard, hver mandag kl. 10 -12, det har stået på i en år række ,hvor der 

deltager 4 – 10 personer. 

4.Medlemmer, der har interesse for lignende, kan få udleveret en nøgle til lokalet af 

Oldermanden. 
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5. Der har tidligere været 2 hold der spillede kort en gang om ugen. 

6. Oldermanden er ansvarlig for brugen af lokalet overfor skolens direktion. 

Oldermand : Geert Rønn tlf. 22141195 

Forslag der kom ind : 

Fra Henny Andersen, en endagstur til Læsø. Hvem ?  Hvornår ?  Ønsker at deltage? 

Carsten Gregersen: Foreslog en Irsk aften 

Henny Andersen søger nogle, der er interesseret i at mødes til en 

 hygge-sludder eller lign. En gang om ugen eller hver 14 dag i Club 53 - lokalerne. Interesserede 

kan kontakte Henny: hania@gaf-net.dk eller tlf. 22422448 

Endvidere kan oplysninger og nyheder indhentes på vores hjemmeside WWW.TCAA.DK/CLUB53 

Referent. 

Lene Langelund 

mailto:hania@gaf-net.dk
http://www.tcaa.dk/CLUB53

