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Seniorklubben bestyrelse 2018 

Formand: 
Sonja Irene Andersen, tlf. 29739719 mail: sogr@stofanet.dk 

Næstformand: 
Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 30225530 mail: ejsing.rasmussen@gmail.com 

Sekretær: 
Grethe Hansen, tlf. 86309101 mail :grethe4811@hotmail.com 

Kasserer: 
Inge Rasmussen, tlf. mobil 24244932 mail: inge8963@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: 
Hanna Rasmussen, tlf. 28691620 mail: hanna-aage@stofanet.dk 

 

Ruth Nyhus, tlf 24767416 mail: jephus@stofanet.dk 

Suppleanter:     
Grethe Hansen, tlf. 86309101 mail:grethe4811@hotmail.com 

 

Annelise Jensen, tlf. 23712953 mail awbjensen46@gmail.com 

  
Tilmelding: 
 

Tilmelding til arrangementerne skal ske til Inge Rasmussen, tlf. 24 24 49 32 

eller på mail: inge8963@gmail.com 

Efter den anførte dato for bindende tilmelding kan det ikke lade sig gøre at framel-
de sig arrangementet uden at hæfte for deltagergebyret, da seniorklubben skal af-
give bestilling og betale for det tilmeldte antal deltagere til restauranter, attraktio-
ner og guider mm. Betaling for arrangementer  bedes forudbetalt til Sparekassen 
Djursland, reg. nr. 9388 konto nr. 0000335665. 
 

Der kan være medlemmer på venteliste, som måske gerne vil overtage din plads, 
så gør både dig selv og eventuelle ventende medlemmer den tjeneste at melde fra 
så hurtigt som muligt, hvis du bliver forhindret. Vær opmærksom på, at der kan 
være begrænset deltagerantal til arrangementerne, og at tilmelding sker efter først 
til mølle princippet. Du er velkommen til at tage én ledsager med. 
 

Medlemmer af Seniorklubben er HK’s efterlønsmodtagere/pensionister som fortsat 
er medlem af HK- Forbundet. 
 

Sekretariat Seniorklubberne:  
Christine Kjær, tlf. 3364 3285 

Tine Sørensen, tlf. 3364 3838 

 

Praktiske oplysninger 
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Generalforsamling

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 12.00 
 Kulturhuset, Kærvej 11, Grenaa

Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Valg af referent
Formandens beretning
Indkomne forslag:

Skriftlige forslag til generalforsamlingen skal være
 bestyrelsen i hænde senest 7 (syv dage  
før  generalforsamlingen). Der er forslag til 
vedtægtsændringer

Valg til bestyrelsen:

På valg er:
Bestyrelsesmedlem  Inge Ejsing Rasmussen
Bestyrelsesmedlem  Hanna Rasmussen
Suppleant  Grethe Hansen

Eventuelt
 Emner fremført under dette punkt kan ikke vedtages til 
beslutning, men tages ad notam.

Alle er velkomne til generalforsamlingen, men kun HK-medlemmer har 
stemmeret. Før generalforsamlingen er der hyggeligt samvær, og seni-
orklubben er vært ved et par stykker smørrebrød, som er gratis for 
medlemmer. 

Efter generalforsamlingen er der kaffe/te.

For en ledsager betales kr. 25

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding ske til Inge på
mobil tlf.  2424 4932 eller mail inge8963@gmail.com , senest  d. 14. 
Feb. 2019
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Vi indbyder til seniorbio i Kino, Grenaa.
Torsdag i marts måned kl. 14.00

(Vi sender en mail rundt, når vi har det en-
delige tidspunkt. Hvis Grethe ikke har din 
mailadr., så send den venligst til hende)

Filmene i marts er endnu ikke kommet på Kinos hjem-

meside, så vi vender tilbage med oplysning om, hvad vi 

skal se.

Efter filmen skal vi på Thai Silk og have  buffet med 
thai mad og forhåbentlig hygge os nogle timer.

Pris for medlemmer kr. 100 og for ledsagere kr. 200.

Tilmelding til Inge på tlf. 24244932 eller mail:
 inge8963@gmail.com.

BIOGRAFTUR OG HYGGE PÅ THAI SILK

Østerbrogade 16B, Grenaa
Torsdag i marts
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HYGGE MED BANKOSPIL OG SANG
Torsdag d. 25. april 2019

Vi vil synge foråret i møde og spille bankospil.

Vi mødes kl. 14.00 i Lille Momme ,Kulturhuset, Kærvej 
11, Grenaa.

Vi starter med en sang, og så spiller vi banko.

Medbring en indpakket gave til ca. 50 kr., som vi spiller 
om.

Der vil være øl og vand på bordet.

Midt i spillet får vi kaffe og kage.
Når spillet er færdig synger vi et par sange mere.

HÅBER I HAR LYST TIL AT DELTAGE
Arrangementet er gratis

Tilmelding til Inge på tlf 24244932 eller mail Inge 
8963@gmail.com senest d. 12-4-2019
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i er kommet i Tirsdag d. 8. maj 2018
HK OG TONNYS REJSER 

Tur til Fjordenshus i Vejle, Koldinghus og 
Bindeballe Købmandsgård
Tirsdag d. 4. juni 2019

Efter vi er kommet i bussen kører vi mod Vejle, vi får kaffe og 

rundstykker undervejs. I Vejle skal vi besøge byens nye attrak-

tion ”Fjordenshus”. Bygningen er tegnet af den dansk-islandske 

kunstner Olafur Eliasson. En bygning i flot harmoni med vand, 

sten og lys. Det er den første bygning, der kommer fra Arkitek-

terne Studio Olafur Eliasson.

Derfra kører vi til Koldinghus, hvor vi begynder med frokost i 
kælderen.

Kl. 13.oo er der rundvisning med guide. Der bliver også tid på 

egen hånd.

Kl. 14.30 kører vi videre til Bindeballe Købmandsgård,
hvor kaffen venter, og her skal vi også have tid til at gøre en 

handel, inden vi kører mod Djursland igen.

PRIS for  medlemmer kr. 350 og for ledsagere kr. 700
Pris er inkl.. Bus, kaffe, rundstykker, frokost, entre og guide på 

Koldinghus, eftermiddagskaffe og kage,

Ops.: Auning ved kroen kl. 7.00,Ørum ved brugsen kl. 7.20, 
Fuglevænget v/torvet kl.7.45,Trustrup v/Kulturhuset kr. 8.00 og 

Tirstrup ved kirken kl. 8.10

Tilmelding senest 23/5 til Inge tlf. 24244932 eller mail 
inge8963@gmail.com
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BIO OG HYGGE

September 2018

Vi inviterer til seniorbio i Kino, Grenaa.

Vi ved endnu ikke hvad de spiller, men vi finder en 

god film. Det bliver medio september.

Grethe (mail: grethe4811@hotmail.com) mailer til jer 

senere, hvis hun har jeres 

mailadr.

Efter filmen skal vi hygge med noget mad, et andet 

sted.

Prisen kommer til at afhænge af spisestedet.

Tilmeldingsdato og pris oplyses på mail fra Grethe.

Tilmelding: Inge tlf. 24244932 eller mail 
inge8963@gmail.com senest 8 dg. Før ar range-
mentet.
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BOWLING I GRENAA

Torsdag d. 24. oktober 2019

Vi inviterer til bowling i Grenaa Bowlingcenter, 
Østerbrogade 6, 8500  Grenaa.

Vi mødes i centret kl. 13.30, så vi kan hilse på hinan-
den og skifte fodtøj, inden vi skal i gang med spillet 

kl. 14.00.
Efter en times bowling er der kaffe/te og franskbrød 

m/rullepølse eller ost.

Spillets vinder får en gave.
Pris for medlemmer kr. 50 og for ledsagere kr. 100. 
Mød gerne op selv om du ikke kan spille. Du kan 
heppe på og hygge.

Tilmelding til Inge på tlf. 24244932 eller 
mail:Inge8963@gmail.com senest d.14.
oktober 2019. Bindende efter  denne dato.
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JULETRÆF

Torsdag d. 5. december kl. 13.00

Vi mødes i Store Momme, Kulturhuset, Kærvej 11, Gre-
naa, og hygger os med sang, kaffe/te, juleknas, kager og 

spiller banko og amerikansk lotteri med flotte gevinster.

Enhedspris for alle: 25 kr. samt en gave I selv medbringer 
til ca. 35 kr. , som vi spiller om.

NB: VI HAR BRIKKER.

Vi regner med.at der er plads til alle.     

Tilmelding til Inge på tlf. 24244932 eller mail: 
inge8963@gmail.com
Senest d. 29-11-2019
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Vi håber, indholdet i dette program for  2019 vil 
interessere klubbens medlemmer, og at I har lyst
til at deltage.

Vi ser frem til en god sæson med et godt fremmøde.

Vi glæder os til at se jer alle.

Bestyrelsen HK Senior Djursland

Vigtigt

Program kan ses på HK Østjyllands hjemme-
side www.hk.dk/oestjylland
Vælg Sektorer og Klubber - HK Seniorklub-
ben Djursland


