
 

Vi gør venligst opmærksom på, at der kun sælges 2 billetter pr. husstand, hvoraf 1 prs. skal være 

medlem af HK  - Vær venligst opmærksom på, at Generalforsamlingen kun er for medlemmer.  

  

HK SENIORKLUB 
SILKEBORG 

Onsdag, den 8.februar 2023,kl. 20.00 

Revy 2022/2023: ”Hvad munden flyder over med” 

Silkeborg Ny Teater, Gjessøvej 40 C, 8600 Silkeborg (P-pladser ved Silkeborg Bad) 

HK Seniorklub Silkeborg inviterer hermed til Revy på Silkeborg Ny Teater.  

Glæd jer! Det bliver en god oplevelse, hvor vi får store chancer for at få rørt lattermusklen. 

Tøv ikke…..Der er et begrænset antal billetter, så først-til-mølle-princippet, er gældende.  

Pris: 100 kr. pr. billet (inkl. én forfriskning)  - Billetter betales ved tilmelding! 

Tilmelding/betaling: Kontakt forkvinden Mona Bæk Laursen. Ring/SMS på 2014 6613 

(Mona) - eller send en mail: Seniorklub.mon@youseepost.dk    Oplys venligst dit tlf.nr. 

ved tilmelding. Du får tilsendt en kvittering på din mail eller på SMS. 

Betaling: HK Seniorklubs bankkonto  5347 0246784 Arbejdernes Landsbank—eller 

MobilePay: 2014 6613 (Mona) - efter aftale modtager Mona også kontanter  

Vi gør venligst opmærksom på, at både tilmelding/betaling er bindende. 

Der er adgang til teatersalen fra kl. 19.30 for os (ikke-spisende). Ved indgangen vil HK-

bestyrelsen stå klar til udlevering af de købte billetter, inden kontrollørens billet-tjek.  

 

Onsdag, den 15. marts 2023, kl. 10.30—Generalforsamling HK Seniorklub Silkeborg 

Medborgerhuset,  Sal B, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg  

Generalforsamlingen er kun for HK-medlemmer. Det er gratis at deltage!  

Som afslutning på generalforsamlingen er HK Seniorklub Silkeborg vært ved et traktement. 

Dette kræver forudbestilling i Caféen, derfor bedes du venligst tilmelde dig. 

Tilmelding senest onsdag 8. marts 2023:  Ring/SMS på 2014 6613  - til forkvinden  

Mona Bæk Laursen eller send en mail: Seniorklub.mon@youseepost.dk     

 

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen—Læs venligst næste side. 

     (fortsættes næste side) 

PROGRAM : FEBRUAR –APRIL2023 



 

Vi gør venligst opmærksom på, at der kun sælges 2 billetter pr. husstand, hvoraf 1 prs. skal være 

medlem af HK  - Vær venligst opmærksom på, at Generalforsamlingen kun er for medlemmer.  

HK SENIORKLUB 
SILKEBORG 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, regnskabsåret 2022 

Onsdag, de 15. marts 2023—kl. 10.30 

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg   - Sal B 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling med dagsorden iht. vedtægterne. 

 

DAGSORDEN 

      1. Velkomst 

         2. Valg af dirigent 

  3. Valg af stemmetællere 

  4. Beretning 2022  

  5. Regnskab 2022 

  6. Indkomne forslag. 

  7.Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 1 årig periode:  

     Birgit Vinkler * (villig til genvalg)  

     Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode:  

     Bente F. Jakobsen (villig til genvalg) 

     Anna-Lise Bonvang (modtager ikke genvalg) 

     Irena Sørensen (modtager ikke genvalg) 

     Valg af 3 suppleanter for en 1 årig periode: 

     Lykke Jepsen (modtager ikke genvalg) 

     Olivera Jovanovic (villig til genvalg) 

     1 suppleant      

  8.Valg af bilagskontrollanter.  

     Valg af  kontrollant  Anni Bisgaard for 2 årig periode. 

  9. Eventuelt 

*) 1 bestyrelsesmedlem er fratrådt i 2022.  Birgit Vinkler (valgt bestyrelses-suppleant) 

trådte i stedet ind på den ledige bestyrelsespost. Den 1-årig valgperiode er vedtægts-

bestemt, da der skal være 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i 2024.  

  

Forslag der ønskes, behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til  

forkvinden Mona Bæk Laursen, Tyttebærvej 13, Sejs-Svejbæk, 8600 Silkeborg 
Senest 8. marts 2023  - pr. brev eller mail: seniorklub.mon@youseepost.dk 
 

Vel mødt !  - Med venlig HK-hilsen  

Bestyrelsen for HK  Seniorklub Silkeborg 



 

Vi gør venligst opmærksom på, at der kun sælges 2 billetter pr. husstand, hvoraf 1 prs. skal være 

medlem af HK  - Vær venligst opmærksom på, at Generalforsamlingen kun er for medlemmer.  

HK SENIORKLUB 
SILKEBORG 

  

Ta’ med på en spændende rejse til Botswana i Afrika.  

 Foredrag med Holger Clemmen Andersen 
 

Mandag den 17. april 2023 kl. 13.30. 
 

Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5 Silkeborg – Sal C 
 

Foredragsholderen beskriver sig selv således: 
Ung mand på 74 år, der efter godt 20 år, som cykelrytter, fandt på at drage ud i verden 
med cykel og telt. Det blev til besøg i 27 lande gennem 27 år. 
Næste projekt, der skulle prøves blev 3 vandreture på i alt mere end 2200 km, iført 
fuldskæg og Barnevogn. (2016, 2017 og 2018) 
 
En god ven viste mig bogen ”Damernes Detektivbureau Nr. 1”, der foregik i Botswana. 
Det lød spændende. Jeg skyndte mig at købe en billet til hovedstaden Gabarone.           
I 2019 gik turen til Botswana i Afrika (dog uden barnevogn), for at undersøge om det 
der var beskrevet i ”Damernes Detektivbureau nr. 1" var korrekt. 
 
Jeg var der 5 uger fra september 2019. 
Jeg så et næsehorn og glemte helt, at jeg ikke var lokal.  - En fantastisk rejse! 
 
Foredragsholderen anbefaler, at læse bogen, der er fornøjelig læsning:  
”Damernes Detektivbureau nr. 1”  af Alexander McCall Smith 
Det er dog ikke en betingelse, at have læst bogen, for at have glæde af foredraget.  

Man kan sagtens følge med på rejsen alligevel. 
 
Pris: 50 kr. pr. billet (inkl. foredrag, kaffe/the + brød)   

Tilmelding, senest, tirs. 11. april 2023 Kontakt forkvinden Mona Bæk Laursen.  

Ring/SMS på 2014 6613 (Mona) /eller send en mail: Seniorklub.mon@youseepost.dk     

Oplys venligst dit tlf.nr. ved tilmelding. Du får tilsendt en kvittering på din mail /SMS. 

Betaling: HK Seniorklubs bankkonto  5347 0246784 Arbejdernes Landsbank—

eller MobilePay: 2014 6613 (Mona) - efter aftale modtager Mona også kontanter  

Husk venligst framelding, hvis du bliver forhindret efter din tilmelding.  

 

Med venlig HK-hilsen fra Bestyrelsen i HK Seniorklub Silkeborg 


