København

Efterårsprogram
2020.

Nyt fra bestyrelsen:
Vi håber i alle har haft en god sommer og er kommet
godt igennem det første halve år med en ”Corona”
virus, der i den grad har påvirket samfundet og vores
dagligdag.
I vores aktiviteter har vi aflyst Karetmager- svendenes
frokost og vores sommerudflugt.
Vores generalforsamling er udsat 2 gange; men nu
forsøger vi igen med en indkaldelse til tirsdag den 25.
august klokken 10.00.
Vi har besluttet at gennemføre Karetmagersvendenes
frokost og julefrokosten i efteråret.
Tilmelding til generalforsamling den 25. august:
Hvis du er tilmeldt og har betalt til den 20. marts og vil
deltage skal du ikke foretage dig noget.
Hvis du ikke er tilmeldt den 20. marts skal du tilmelde
dig og betale 50 kr. på normal vis senest den 14. august.
Husk navn på indbetalingen.
Hvis du er tilmeldt til den 20 marts og ikke kan deltage
bedes du kontakte vores kasserer Tage Villumsen på
mobil 21220871.
Med hensyn til de penge i har indbetalt til aflyste
arrangementer er det nemmeste at i lader dem stå på
vores konto. Disse vil så blive modregnet i fremtidige
arrangementer, som du/i tilmelder jer.
Hvis i ønsker pengene retur skal kasseren have et bank
konto nr., som han kan overføre pengene til.

Praktiske informationer vedrørende tilmelding.
Hvis du modtager programmet på E mail kan du
tilmelde dig til kasseren pr mail og indbetale beløbet for
arrangementet, således, at pengene står på foreningens
konto 5338 0665928 i Arbejdernes Landsbank senest
den sidste tilmeldingsdato.
Husk at få betalers navn noteret ved indbetaling.
Hvis du modtager programmet pr brev tilmelder du dig
på vedlagte tilmeldingsliste og returnerer den i vedlagte
svarkuvert. Du skal ligeså indbetale beløbet på konto
nr. 5338 0665928 i Arbejdernes Landsbank senest den
sidste tilmeldingsdato
Husk at få betalers navn noteret ved indbetaling.
Du/i er først tilmeldt når pengene går ind på
foreningens konto.
I øvrigt kan TJM forsikring kontaktes via mail på
tjm@tryg.dk evt. på tlf. 70 332828 – Torben Iversen på tlf.
20129867, hvis nogen af jer eller jeres familie er interesseret i
et forsikringstilbud.

I følge lovene kun for medlemmer.
Du indkaldes hermed til den udsatte generalforsamling tirsdag den 25.
august 2020 kl. 10.00 i lokale I i kælderen i Metal Hovedstaden,
Nyropsgade 25, 1780 KBH V. Husk kontingent 150 kr. for 2020 skal
være betalt.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab
4. Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde senest d 20/8)
5. Valg:
A. Kasserer Tage Villumsen
B. Bestyrelsesmedlem Leif Thomsen
C. Bestyrelses suppleant Erik Busborg
D. Bilags kontrollant Palle Laustrup
E. Bilags kontrollant suppleant Bent Villy Jensen
6. Eventuelt.
Der serveres 3 stk. smørrebrød og 1 øl hvis du er tilmeldt og har betalt
senest d 9. marts.
Arrangement 1

Pris pr. deltager 50,00 kr.

Sidste tilmelding og betaling 14. august
Efter generalforsamlingen vil formand Jens Kjeldsen give en
orientering fra FO Jernbanedrift.

Tirsdag den 29. september kl. 12.00 vil
vi igen nyde

"Karetmager svendenes frokost"!
Denne frokost er for medlemmer uden ledsager. Det er
aftalt ved fusion med Karetmagersvendsforeningen, at
dette bliver en årlig tradition.
Frokosten holdes i sejlklubben "Mellemfortet"
som ligger for enden af Bådehavnsgade på Sejlklubvej
nr.6
Det nemmeste er at tage en bus 4a fra Valby St. til
Bådehavnsgade og gå ud af denne, evt. kan man gå eller
tage en taxa fra Sydhavns station.
Der vil blive serveret koldt bord med lunt plus lidt
flydende til ganen.
Arrangement 2

200,00 kr. pr deltager.

Sidste tilmelding og betaling den 15. september.
PS. Hvis du vil deltage og er tilmeldt og har betalt til den 20 maj
behøver du ikke fortage dig noget. Ellers tilmeldes på normal vis.

Tirsdag den 8. december 2020
Julefrokost i Metal Hovedstaden
Nyropsgade 25 i kælderen kl. 11.30.

Igen i år holdes der julefrokost med musik, dans og lodtrækning om
julegaver.
På vedlagte tilmelding kan skrives hvilken arbejdsplads eller klub,
man ønsker at sidde sammen med.
Hvis du tilmelder dig på mail til kasseren noterer du dit ønske i denne.
Bestyrelsen vil forsøge at lave bordplanen, så man så vidt muligt
bliver placeret efter ønske.

Arrangement nr. 3

Pris pr. deltager 275,00 kr.

Sidste tilmelding og betaling onsdag den 10. november

Formand
Ole Bundgaard
Toften49, Mogenstrup
4700 Næstved
Tlf. 71755706, E mail olebundgaard@live.dk
Kasserer
Tage Villumsen
Lærkehøj 41
2605 Brøndby
Tlf. 21 22 08 71, E mail tage.villumsen@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer
Bent Rasmussen
Øksen 10, 2. th.
2630 Tåstrup
Tlf. 30 23 17 30, E mail rgroenkjaer@comxnet.dk
Hans Jørgensen
Fruebjergvej 18, 1. tv.
2100 København Ø
Tlf. 28 43 14 05, E mail de2smede@gmail.com
Leif Thomsen
Kajerødvej 122
3460 Birkerød
Tlf. 45 81 54 08,E mail schackthomsen@icloud.com
Pbv Ole Bundgaard

Tilmeldings liste til Seniorklub FO DSB
Københavns arrangementer!
Tilmelding og betaling skal senest være på følgende
datoer.
Du er først tilmeldt når pengene går ind på
seniorklubbens konto!
Arrangementer

antal

Nr. 1 senest 14. august

kr. i alt

______

________

Nr. 2 senest 15. september______

________

NR. 3 senest 10. november ______

________

Jeg vil gerne sidde sammen med ________________
til julefrokosten
Navn_______________________________

TLF nr___________ Mobil nr______________
E mail___________________
TJM forsikring police nr__________________

