TL Seniorklubben
Sjælland – Hillerød
For efterlønnere og pensionister:
Udflugter - ofte med rundvisning
Temamøder m/ foredrag, film eller andet

Det selskabelige samvær er i centrum, og det er
således OK at tage sin evt. partner med.

Generalforsamlingen
Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 21/2
kl. 12:00 i Hillerød (afd. kontoret).
Dagsorden ifølge vedtægterne på side 2.
På valg er:

Kasserer Torben Jensen modtager genvalg
Sekretær Torben Jerø ønsker ikke genvalg
Den øvrige bestyrelse fortsætter.
Formanden kan kontaktes på vongrims@gmail.com

Om klubben
Klubben blev oprettet i marts 1984 og har frem til december 2018 afholdt 163 arrangementer.
Vi tilstræber at holde omkring tre til fire arrangementer pr. halvår:
Temamøder: - med foredrag e.l. - foregår normalt på afdelingskontoret i Hillerød.
Møderne indledes som regel med en frokost på de medbragte lækkerier. Klubben giver så drikkevarer.
Temaet kan dyrkes ved foredrag, film e.l. ved medlemmerne selv eller ved en ekstern foredragsholder.
Til disse møder, som slutter med kaffe og blødt brød, kræves almindeligvis ikke tilmelding, undertiden
dog en beskeden betaling på 25kr.
Udflugter: - Tilmelding er derimod nødvendig før vore udflugter, idet der ofte er arrangeret rundvisning, og fordi vi som regel spiser en frokost på et spisested bagefter. Her må vi vide, hvor mange der
møder op.

Arrangementer i foråret
 21/2 kl. 12:00 Generalforsamling.

 23/5 kl. 10:00 Nivaagaard samlingen

Ingen tilmelding

Tilmelding 16/5.

Vi starter med en frokost på den medbragte mad. Klubben sørger
for drikkevarer. Herefter generalforsamling med dagsorden i følge
vedtægterne. Se indkaldelsen og bilaget med klubbens vedtægter.

 21/3 kl. 12:00 Temamøde.
Ingen tilmelding.

Så skal vi igen møde Finn Sylvest Jensen, vi husker ham som tidligere skipper på “Den lille Færge” på Slotssøen.
Men denne gang skal vi høre om hans spændende liv som pilot.
Morsomme oplevelser og sjove historier, vi glæder os til gensynet.
Husk madpakke, vi giver øl, vand, kaffe og kage.

Hvor tilmelding kræves, skal det ske til:
Torben Jensen – mail: torben.lizzi@mail.dk,
eller tlf.: 3056 5607.

Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå.
Kl. 11.30 til 12.30: Frokost i cafeen
Kl. 12.30: Omvisning i særudstillingen: ”William Morris. Al magt til
skønheden!”
Kl. 13.30: Evt. gåtur på egen hånd i parken
Pris 150,Max. 25 deltagere.

 20/6 kl. 12:00 Nordisk Film.
Tilmelding 12/6.

Sommerudflugten går i år til Nordisk Film, Mosedalsvej i Valby, hvor
vi skal have en rundvisning om Olsen Banden. Olsen Banden fylder
50 år, og det fejres med en særudstilling. Se hvor mange af den
folkekære forbryderbande film blev til, bl.a. bunkeren fra Jylland. Få
indblik i tilblivelsen af de mest ikoniske og mindeværdige scener.
Efter rundvisningen spiser vi frokost i restaurant “Fy og Bi” ved
Valby Tingsted. Pris: 150,00 kr.
Red. slut: 14. dec. 2018

Forår 2019

Vedtægter
for Seniorklubben TL Sjælland, Hillerød.
§ 1. Navn
Klubbens navn er „Seniorklubben“, og dens
hjemsted er Hillerød.
Klubben er stiftet den 12. marts 1984.
§ 2. Formål
Klubbens formål er at styrke sammenholdet
mellem efterlønsmodtagere og pensionister
under TL og ved dens bestyrelse at arbejde for
og værne om medlemmernes rettigheder og
om muligt at medvirke til forbedring af disse.
Endvidere at arrangere møder, film, udflugter
og selskabeligt samvær.
Klubben er partipolitisk uafhængig.
§ 3. Optagelse
Klubben dækker geografisk Sjælland, Hillerød.
Alle efterlønsmodtagere eller pensionister i TL
Sjælland Hillerøds regi er medlemmer.
§ 4. Myndighed
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes skriftligt eller ved annonce i „Teknikeren“ inden udgangen af januar
måned med mindst 14 dages varsel og med angivelse af følgende:
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Eventuelt.
Afgørelser sker i alle tilfælde ved almindeligt
stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal ske på
forlangende.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt,
eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring derom med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel.

§ 5. Valg af bestyrelse
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 4
medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.
TL Sjælland, Hillerød vælger af sin bestyrelse
et medlem som tilforordnet til klubbens bestyrelse (dog uden stemmeret).
2 medlemmer af bestyrelsen afgår i ulige år.
2 medlemmer af bestyrelsen afgår i lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter og
1 revisor, der sidder for 1 år ad gangen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen afholdes.
§ 6. Regnskabet
Regnskabet følger kalenderåret, og kassereren
skal nøje føre regnskab over klubbens midler.
Disse må kun anvendes til klubbens formål.
Tilskuddet fra afdelingen udbetales løbende
efter behov til kassereren, idet kassebeholdningen maks. må udgøre 2.000,-.
§ 7. Ophævelse
Hvis klubben ophæves, tilfalder dens aktiver
TL Sjælland, Hillerød.
Beslutning om ophævelse skal dog ske på en
generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og mindst 2/3 af disse
stemmer for ophævelse af klubben.
Såfremt denne majoritet ikke er til stede, skal
bestyrelsen snarest - og senest 14 dage efter indkalde til ekstraordinær generalforsamling,
hvor beslutning om ophævelse af klubben kan
træffes med almindeligt stemmeflertal.
Således vedtaget på klubbens generalforsamling d. 21/2
1991.
• Revideret 15/1 1998: §5 Rettet fra 1 til 2 suppleanter
• Revideret 17/1 2002: §6 Kassebeholdning hævet fra
1.000 til 2.000 kr.
• Revideret 20/1 2005: §5 ændret til: Bestyrelsen
konstituerer sig selv.
• Revideret d. 21/2 2013: §7 Reference til amtet fjernet.



