
  

 

HK Senior 
Djursland 

Program 2020 



2 

 

Seniorklubben bestyrelse 2019 

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 
framelde sig arrangementet uden at hæfte for deltagergebyret, da senior-
klubben skal afgive bestilling og betale for det tilmeldte antal deltagere til re-
stauranter, attraktioner og guider mm. Betaling for arrangementer  bedes for-
udbetalt 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 til-
melding 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:  
HK Aarhus 

 

Praktiske oplysninger 
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Generalforsamling 

 
 

  

Torsdag den 20. februar 2020 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) 

 

Valg til bestyrelsen: 
 

På valg er: 
Formand Sonja Andersen 

Kasserer Inge Rasmussen 

Bestyrelsesmedlem  Ruth Nyhus 

Suppleant  Annelise Jensen 

 

    
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 med lidt sødt. 
 

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. 2020 
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BIO OG HYGGE 

10. september 2020 

Vi inviterer til seniorbio i Kino, Grenaa. 
Den 10. september 2020 kl. 14.00. 
Vi  skal se den danske film ONKEL fra 
2019. 
Den foregår på en gård i Sønderjylland og 
handler om familiebånd, skyldfølelse og 
hvornår, man skal tage sig af sig selv. Filmen 
har modtaget en Bodil for bedste manuskript. 
 

Efter filmen spiser vi på Cafe Mundgodt i 
Storegade.. 
Ved tilmelding skal i vælge mellem: 
Steak af okse, perlehønebryst eller helstegt 
rødspætte. Alle retter med lækkert tilbehør. 
Drikkevarer for egen regning. 
Arrangementer er gratis for medlemmer. 
Ledsagere betaler 
. 
 

Tilmelding: Inge tlf. 24244932 eller mail in-
ge8963@gmail.com senest 8 dg. Før arran-
gementet. 
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Juletur til Flensborg den 18. november 
med vinsmagning m.v. 
 
Vi tilbyder i samarbejde med Tonnys Rejser en tur til  
Flensborg med vinsmagning  hos Taster Wine. 
 

Der er efterfølgende middag hos et lille bryggeri. 
 

Inden hjemkørsel vil der være mulighed for indkøb hos 
Fleggård. 
 

Turen vil være gratis for medlemmer. 
Ledsagere betaler kr. 350,-. 
 

Påstigning vil kunne ske som følger: 
Auning ved kroen: kl. 06.10, Ørum ved Brugsen: kl. 
06.35, Thykiers Olads i Grenaa: kl. o6.55, Fuglevænget i 
Grenaa: kl. 07.05, Trustrup v/kuturg0huset kl. 07.15 og 
Tirstrup v/kirken: kl. 07.20. 
Tilmelding til Inge senest den 25. september 2020. Tele-
fon 24244932 eller på mail:inge8963@gmail.com. 
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JULEARRANGEMENT 

Torsdag d. 3. december 2020 kl. 13.00 
 

Vi mødes i Store Momme, Kulturhuset, Kærvej 
11, Grenaa, og hygger os med sang, kaffe/te, jule-
knas, 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. 
 
Vi regner med.at der er plads til alle.               
Tilmelding til Inge på tlf. 24244932 eller 
mail: inge8963@gmail.com. 
 



7 

 

 

 

Vi håber, indholdet i dette program for  2020 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  
Vælg Afdeling: Østjylland - Klubber og for-
eninger  - Seniorklubber - Djursland - Aktivi-
teter 


