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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. 

 
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. 

 

Husk indbetaling af kontingent 150 kr inden 

generalforsamlingen, ring evt. til kasseren. 

 

Husk at oplyse om ændring af E mail adresse eller hvis du har 

fået E mail. 

 

PBV Ole Bundgaard 
 

 

 

 

mailto:tjm@tryg.dk


 

 

 

 

 
 

 

 

Tirsdag den 26. februar vil vi besøge Politi museet. 
 

Vi mødes foran museet, Fælledvej 20, Kbh N, klokken 9.30, 

hvor vi vil få en rundvisning, som varer ca 2 timer.  

Museet beklager, at det ikke er indrettet til kørestolsbrugere. 

 

Efter rundvisningen går vi til Cafe Øl-halle, Rømersgade 22 

under Arbejdermuseet, hvor vi skal spise frokost kl. 12.30. 

Der serveres en platte og en genstand. 

 

 

Arrangement 1                                 Pris pr. deltager 230 kr. 

 

Sidste tilmelding og betaling den 11. februar.    

 

 

 



 

I følge lovene kun for medlemmer. 

 

Du indkaldes hermed til generalforsamling onsdag d 20 marts 2019 kl. 

10.00 i lokale I i kælderen i Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25, 1780 

KBH V. Husk kontingent 150 kr. for 2019 skal være betalt. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde senest d 15/3) 

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 11. marts. 

 

Arrangement 2                                             Pris pr. deltager 50,00 kr. 

Sidste tilmelding og betaling til spisning den 11 marts 

 

Efter generalforsamlingen vil vi gruppevis udarbejde forslag til 

aktiviteter, som bestyrelsen kan arbejde videre med. Dette vil vare til 

ca 13.30, og der serveres 1øl eller vand til gruppemødet. 

 



 
 

Torsdag den 25. april kl. 12.00 vil vi 

igen nyde 

                                
 

"Karetmager svendenes frokost"! 
 

Denne frokost er for medlemmer uden ledsager. Det er aftalt 

ved lukning af 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 3                                           220,00 kr. pr deltager. 

 

Sidste tilmelding og betaling den 15. april 

  
 

https://www.facebook.com/Sagafjord/photos/a.1426685944030028/2136634446368504/?type=3&eid=ARBj4SA0gl7nxYFJgCN945N6BQlJLAfaGPJy_dup62wUlZvejzehsajsEaHYwVVZt5zvi0UKD_1Oiyl-&__xts__%5B0%5D=68.ARCYMO97mggI-zzsaLnOFtsEwl1d663Hd2fIUxKG9eyyXkT-PlrbGRK7xr-fTyPjczYXlPtf9nk4ODulLCfz1S-kLezhvz-sMFZlmuyB2vz3NpraLj5rd_t0ETCuu3vBWlXc6zbn31lC0jAZ0q-2rCby6ekJFj-zBX71C6cX-bDTFpP12RShNOKmzMhnpDtetjv8nQ&__tn__=EEHH-R


 
 

 
  

 Tirsdag den 4. juni skal vi sejle med Sagafjord fra Roskilde havn 
Kl. 13.00 til kl. 16.00. 
Vi vil ombord få serveret frokost og en øl eller vand dertil. 
Ønsker du/i mere at drikke afregnes i kontanter. 
 
Vi mødes i Roskilde Havn ved Sagafjord, som ligger til kaj til 
venstre for Vikingeskibs museet senest kl 12.45. 
Fra Roskilde st. går bus 203 i minuttal 29 eller 57. Bussen har 
stoppested i Jernbanegade længst til venstre, når man kommer 
op i Jernbanegade fra tunnelen, der går helt på tværs af 
Roskilde st. Når man står af toget er det trappen i den vestlige 
ende. 
Stå af bussen ved Vikingeskibs museet 
Da der kun er 30 pladser er det efter først til mølle princippet. 
 
Arrangement 4                                Pris pr. deltager 280 kr. 
 
Sidste tilmelding og betaling den 13. maj 

https://www.facebook.com/Sagafjord/photos/a.1426685944030028/2136634446368504/?type=3&eid=ARBj4SA0gl7nxYFJgCN945N6BQlJLAfaGPJy_dup62wUlZvejzehsajsEaHYwVVZt5zvi0UKD_1Oiyl-&__xts__%5B0%5D=68.ARCYMO97mggI-zzsaLnOFtsEwl1d663Hd2fIUxKG9eyyXkT-PlrbGRK7xr-fTyPjczYXlPtf9nk4ODulLCfz1S-kLezhvz-sMFZlmuyB2vz3NpraLj5rd_t0ETCuu3vBWlXc6zbn31lC0jAZ0q-2rCby6ekJFj-zBX71C6cX-bDTFpP12RShNOKmzMhnpDtetjv8nQ&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/Sagafjord/photos/a.1426685944030028/2136634446368504/?type=3&eid=ARBj4SA0gl7nxYFJgCN945N6BQlJLAfaGPJy_dup62wUlZvejzehsajsEaHYwVVZt5zvi0UKD_1Oiyl-&__xts__%5B0%5D=68.ARCYMO97mggI-zzsaLnOFtsEwl1d663Hd2fIUxKG9eyyXkT-PlrbGRK7xr-fTyPjczYXlPtf9nk4ODulLCfz1S-kLezhvz-sMFZlmuyB2vz3NpraLj5rd_t0ETCuu3vBWlXc6zbn31lC0jAZ0q-2rCby6ekJFj-zBX71C6cX-bDTFpP12RShNOKmzMhnpDtetjv8nQ&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/Sagafjord/photos/a.1426685944030028/2136634446368504/?type=3&eid=ARBj4SA0gl7nxYFJgCN945N6BQlJLAfaGPJy_dup62wUlZvejzehsajsEaHYwVVZt5zvi0UKD_1Oiyl-&__xts__[0]=68.ARCYMO97mggI-zzsaLnOFtsEwl1d663Hd2fIUxKG9eyyXkT-PlrbGRK7xr-fTyPjczYXlPtf9nk4ODulLCfz1S-kLezhvz-sMFZlmuyB2vz3NpraLj5rd_t0ETCuu3vBWlXc6zbn31lC0jAZ0q-2rCby6ekJFj-zBX71C6cX-bDTFpP12RShNOKmzMhnpDtetjv8nQ&__tn__=EEHH-R


 

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 

 

mailto:de2smede@gmail.com
mailto:schackthomsen@icloud.com


 

Tilmeldings liste til Seniorklub FO DSB 

Københavns arrangementer forår 2019! 

 

 

 

 

 

Arrangementer           antal                        kr. i alt 

 

Nr. 1  senest 11. februar______                       ________ 

 

Nr. 2   senest 11 marts   ______                       ________ 

 

NR. 3  senest 15. april   _______                      ________ 

 

Nr. 4   senest 13 maj     ________                     _________ 

 

Navn_______________________________ 

 

 

TLF nr___________  Mobil nr______________ 

 

E mail___________________ 

 

TJM forsikring police nr__________________ 

 
 

 



 
 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


