
Seniorklubben 

Seniorklubben indbyder til generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes den 7. oktober 2020 kl.12.00 på DSB Kursuscenter Knudshoved, 

Fyrvej 1, 5800 Nyborg 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Valg af stemmeudvalg 

3) Årsberetningen 

4) Indkomne forslag 

5) Regnskab og budget 

6) Valg  

7) Eventuelt. 

Husk at forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Der vil være bustransport fra Nyborg Station til Knudshoved og retur igen efter generalforsamlingen.  

På Nyborg Station vil bussen køre fra busholdepladsen nær stationen kl.11.30 præcis. Den passer 

til togankomst fra vest kl.11.11 og fra øst kl.11.19.  

Repræsentanter fra bestyrelsen vil være til stede og vise vej til bussen og vil, hvis toggangen til 

Nyborg ikke er rettidig, sørge for at alle kommer til Knudshoved. Hvis du/I kommer i egen bil skal 

det meddeles ved tilmeldingen, så bussen ikke venter på nogle, som kører selv. 

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørrebrød med øl eller vand. Der er bus retur til Nyborg Station 

kl.15.00 præcis. 

Tilmelding skal ske til John Ravn på mail: ravn.john.t@gmail.com eller på 2036 7693. 

BEMÆRK: 

Tilmelding modtages først fra den 23. september 2020 kl. 10.00. Sidste frist for tilmelding er den 28.september 

2020. 

Der er desværre en begrænsning i deltagerantallet, grundet Covid 19, så vi kan kun være 75 deltagere. 

Ingen er tilmeldt før de har fået tilbagemelding herom. 

Skulle du efter tilmelding blive forhindret, så meld afbud hurtigst muligt, og udebliver du uden afbud, ser vi os 

nødsaget til at opkræve kostprisen for arrangementet. 

 

 Vær opmærksom på, at du som medlem af seniorklubben har mulighed for at booke HK Trafik og Jernbanes 

ferieboliger. Er du forsikret i TJM Forsikring, er der et større udvalg af ferieboliger. Du får 20 % rabat på ferieboligen, 

hvis du booker 14 dage før lejen påbegyndes. Kan kun bookes ved at ringe til jernbaneferie. 

https://www.hk.dk/omhk/afdeling/hk-trafik-og-jernbane/jernbaneferie 
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