
 

TL MIDTVEST HERNING  

Seniorklubben  

 

 

NYHEDSBREV 

TL MIDT VEST SENIORER   

  

I oktober holdt TL kongres, hvor der skulle vælges ny formand og det blev 

Jannik Frank Pedersen, som har været afdelingsformand i TL Fyn. 
 

En ny struktur blev besluttet på kongressen, som medfører, at de 9 afdelinger, der er i dag nedlæg-

ges og at der fremover kun skal være 5 afdelinger, en i hver region, med hver deres formand og 

bestyrelse. 

Der oprettes 3 nye medlemscentre i hhv. Fredericia, Viborg og Hovedstadsområdet. 

Hvor lokalafdelingerne bliver placeret vides endnu ikke.  

Den 30. november var der valg til den nye bestyrelse. Formand og næstformand, samt flere fra den 

gamle bestyrelse i TL Herning blev valgt ind i den nye TL afdeling, som træder i kraft fra januar 

2021. 

Det medfører også at seniorerne fremover hører under bestyrelsen i den nye afdelingen, som bliver 

placeret i Viborg. 

Det medfører også at seniorerne på en eller anden måde skal lægges sammen, hvordan vides ikke 

endnu men, der er møde i Hovedbestyrelsen her i december om emnet, så må vi se hvad resultat der 

kommer ud af det. 

Vi har jo i bestyrelsen spurgt ind til hvordan man forestiller sig at det skal kan lade sig gøre med de 

store geografiske afstande, der vil blive, når vi skal dække hele midtregionen. 

Der skal nok også på et tidspunkt holdes valg til en bestyrelse i en ny seniorklub, men indtil videre 

fortsætter vi til der foreligger noget konkret at forholde os til. 

Vi har ikke planlagt et årsprogram som tidligere år, ikke bare på grund af strukturændringerne, men 

også på grund af coronaen, som vi jo snart håber vil aftage, og forhåbentlig hjælpe når vaccinen 

bliver frigivet. 
 

Vi har et par arrangementer, som vi vil forsøge at få op at køre, når myndighederne tillader det igen. 
 

Vi ses i det nye år. 

pbv. 

Kurt Østergaard   

formand 

 

 

Samtidig vil bestyrelsen, traditionen tro, sende 

følgende julehilsen: 

 

 

Julen er en dejlig tid. 
Især hvis den bliver hvid. 

Traditionen vi ej må bryde.   
Fra bestyrelsen skal det lyde 

Glædelig jul og godt nytår! 
 

 


