
           

 

Nyhedsbrev oktober 2020. 

Kære alle sammen…. 

Vi håber at alle er ved godt mod og er raske. 

I vores lille verden går tiden pt med aflysninger af arrangementer – hvilket vi er kede af, men det er vigtigt 
at vi også slutter op om jeres helbred og myndighedernes krav til HK. Men positivt er også, at vi tænker på 
juleturen – som vi håber kan gennemføres.  

Vi håber og tænker også på 2021 – hvor vi på sidste bestyrelsesmøde lavede en fin positiv plan for 
arrangementer og kursus frem til juni inkl… 

Vi ved ikke så meget nyt omkring vores fremtid – men afklaring tror jeg er lige om hjørnet.  

Her er de få praktiske ting som vi har til oktobers nyhedsbrev… 

Status arrangementer  
Vores 2 byvandringer på Frederiksberg den 21 og 28 september er blevet udskudt.  

Vores tur til Valby og omegn den 08 oktober er udskudt.  

Vores tur til DSB Værkstederne den 19 oktober – udskudt.  

Næste tur bliver vores juletur 2020. En rigtig hyggelig og meget julet tur til Århus inkl rundvisning i den 
Gamle julesmykkede By  - julefrokost på Rådhuscafeen og rundvisning på Århus H.  

Vi venter med at sende program ud til vi kan se hvordan Corona situationen er. 

Det er jo den 10 december 20 . Nærmere om tilmelding mm følger.  

Vores ” Ud i det Blå” - tur i august gik i år til Søhøjlandet  med Ejer Bavnehøj- Himmelbjerget – Silkeborg 
som nogle af highlightene. Frokost på Svostrup Kro. 

Smuk tur og meget natur … høj sol og fuld hus.   

                                    



Vigtigt i forhold til din indefrosne feriemidler 
 
Du skal være opmærksom på, at du ikke har optjent ferie og dermed heller ikke har indefrosne feriemidler 
for perioden 01.09.2019 til 31.08.2020, såfremt du været på rådighedsløn i denne periode. 

Vi er blevet gjort opmærksom på, at Staten har beregnet de indefrosne feriemidler ud fra din indtægt i 
indefrysningsperioden, og dermed ikke har taget højde for den del af perioden, hvor du har været på 
rådighedsløn. 

Såfremt du hæver af disse midler, skal du være opmærksom på, at Staten senere kan kræve dem 
tilbagebetalt 

 

Alt for nu – Corona præger desværre mængden af nyheder .. 

Pas godt på jer selv og dine – til vi ses  

Din Aktive Bestyrelse…….  

 

Carsten – Helle – Ena – Susanne – Søren – og Erik  

 

   

 

 

 

 

 


