
                        

 

Sommernyhedsbrev ( nr 32 ) – fra FRS…. 
 

Kære alle sammen…. 

Så nåede vi halvvejs på året – og vi må nok sige, at vi har haft travlt og mange har været på udflugter og 

kursus.  

Bestyrelsen har haft planlægnings møder for at kikke på efteråret og arrangementer mm.  Se mere. 

Vi bringer her billeder dels fra vores tur ” Ud i det blå ” og turen til Københavns Lufthavn, ikke alle følger os 

på Facebook.  

Vi ønsker jer hermed alle en god sommer – med mange oplevelser… 

Udflugter / Kurser frem til Nytår…. 
På vores årsmøde oplyste vi, at vores budget for arrangementer for 2017 var på 30.000 kr.  

Vi har brugt dette beløb – dels til et møde med Formandskabet, Årsmødet 2017, 2 udflugter og 1 kursus. 

Der har været fuld hus på vores udflugter og max deltagere på vores kursus. Dejlig med stor interesse til de 

ting vi laver…  

Men I skal vide – at før vi får flere penge (positivt), kan vi ikke tilbyde flere arrangementer.  

Vi ved også at disse sociale arrangementer og kurser betyder meget for jeg – så vi tror og håber at det nok 

skal lykkes os at få lidt flere penge. Vi vender straks tilbage når vi hører mere fra ledelsen. 

Udflugter – billeder mm 
Først skal vi fortælle hvad vores overraskelsestur ” ud i det blå ” indeholdt.  

Alle deltagere skulle møde kl 10 på Nyborg station. Her havde vi arrangeret en bus (med overenskomst ), og 

kørte først langs kystvejen til Svendborg for at se Forsorgs museet – videre til frokost langs kønne veje til 

Valdemar Slot. Videre rundt på Tåsinge. Eftermiddagskaffen inkl brunsviger ( selvfølgelig ) blev indtaget i 

smukke omgivelser i Troense. Kl ca 18 var vi retur i Nyborg efter en god dag….  

Det er ikke sidste gang vi laver disse overraskelses turer.  



Her lidt billeder fra turerne…. 
 

     

 

 



 

Og så var vi i Københavns Lufthavn hvor vi også havde besøg at TJM  
 

 



 

 

 



Dejligt at se at flere og flere af vore nye medlemmer ( servicemedlemmer ) deltager i vore arrangementer. 

Husk hvis I alle vil have sidste nyt – og her og nu, at tilmelde jer vores Facebookside. 

Teatersæsonen starter snart og det plejer at betyde at vi får tilbud om billige billetter, ofte er tilmelding 

hurtigere end vi kan nå at sende mail. Disse tilbud komme derfor kun på Facebook.  Vi hedder  

HK Rådighedslønsforeningen. Anmod om medlemskab. Vi skifter snart til vores nye navn. 

Vores dagligdag ….  
 

Vi begynder – også efter at vi har fået ca 160 nye medlemmer at blive kontaktet oftere. DEJLIGT. 

Vi formidler videre til rette vedkommende i HK T/J – først til kredsene…. Men vi holder en snor i jeres 

henvendelse selvom vi ikke direkte svarer på den. FRS kan og må ikke svare på faglige spørgsmål – det gør 

kredsene og vore venner i HK T/J…. 

Alt for denne gang…. Endnu engang god sommer – vi er tilbage når vi har mere nyt, dog senest midt i 

august med endnu et ordinært nyhedsbrev – nr 33 … 

Pas godt op jer selv og jeres kære…. Ønsker din aktive bestyrelse….. 

 

  

 Ulla – Kate – Carsten – Erik og Søren  

  

  


