
 

TL MIDTVEST HERNING 

Seniorklubben 
 

 

 
Velkomstbrev    

 
Vi er blevet bekendt med, at du er gået på efterløn/pension.  
 

Derfor bydes du velkommen i Seniorklubben under TL MIDTVEST HERNING. 
Vi er en selvstændig klub under TL. Medlemskabet er gratis, fordi økonomien hviler på tilskud fra 
TL MIDTVEST. 
Vort formål er at styrke sammenholdet mellem medlemmerne, værne om vore rettigheder og om 
mulig at forbedre dem. Alle medlemmer må tage deres bedre halvdel - ægtefælle eller ledsager - 
med til alle arrangementer.  
 

I februar afholdes klubbens årlige generalforsamling i TL’s mødelokale, Østergade 25, Herning.  
Vi mødes over en kop kaffe, hvor vi hører bestyrelsens beretning om årets gang, ser på regnskab 
og foretager valg til bestyrelsen.  
Derefter er klubben vært ved en frokost/middag. 
 

Klubben arrangerer årligt:  

Sommerudflugt i maj/juni, der søges baseret på firmabesøg, hos et større firma, der er interesse-
ret i vort besøg, og som vil fortælle os om firmaets produktion og salgsapparat.  

og 

Sensommerudflugt i august/september, der søges baseret på selskabeligt samvær, og besøg på 
seværdighed og/eller museum.  
 

Ved disse arrangementer er der indlagt pauser ved frokosttid. 
Dagene afsluttes med middag.  
Priser for arrangementerne bliver altid opgivet på de endelige programmer.  
 

Julefrokost holdes sidst i november. 
 

Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen modtager du en oversigt over årets arrange-
menter. 
Efterfølgende vil nærmere program (med tid, sted og pris) løbende blive lagt på TL MIDTVESTs 
hjemmeside, www.tlmidtvest.dk, Senior, samt sendt til medlemmer med mailadresse.  
TL Herning hjælper klubben med at sende disse, men vær venligst opmærksom på, at tilmeldin-
gerne skal være til den adresse, der fremgår af programmet. 
            

Bestyrelsen håber på, vi med denne lille beretning, har gjort dig interesseret i foreningens formål 
og virke. Håber vi ses. 
 

Husk at meddele din til enhver tid gældende mail-adresse til TL MIDTVEST, tlmidtvest@tl.dk  
da alt materiale sendes til dig pr. mail, af hensyn til økonomien. 
 

På bestyrelsens vegne 
 

Kurt Østergaard        
          formand 
 

Vedtægter samt oversigt over arrangementer i indeværende år vedlægges.                                                                                                                                                                                                                                                                                   


