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                Als Efterlønsklub                      
 

Bestyrelsesmøde den 9 november 2022 
Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup 

 

Deltagere: Knud Jørgensen, Preben V. Jensen, Preben Lund Christensen, Edith 
Nielsen, Per Lund.                                                                                                             
Afbud:   

 

Dagsorden    Referat 

1 Godkendelse af 

dagsorden. 

 

- Dagsorden godkendt 
 

2 Protokol. - Protokol fra 12 oktober 2022 blev godkendt 

2a Opfølgning af protokol - Generalforsamling d. 18 januar 2023 kl. 10.00, 
Morgenkaffe fra kl. 9.30 

- Knud + 2 * Preben til en god konference i 
Vojens, med et godt foredrag. 

- Vi har haft et godt møde med Hans Aage 
Kjeldsen fra Egen Seniorer, hvor vi blev enige 

om at arrangere udflugt sammen i 2023 da 
ingen af klubberne kunne fylde en bus i år, 
næste år tilbyder hver klub 25 pladser, ikke 

solgte pladser går til den anden klub, vi enes om 
en tur til Esbjerg. Hans Aage har bestilt ved GF 

Turistfart. 

3 Regnskab - Regnskab til dato godkendt. 1/1 stod der 

42181,01 kr. – 8/11 42679,15 kr. overskud på 
498,14 kr. til dato i år. Underskud i sidste mdr. 
42,37 kr. 

4 Meddelelser & orientering - 58 deltagere til lotto, vi sætter penge til på 
vore lottospil på nuværende tidspunkt.  

- Super Brugsen er for dårlige til at give besked 
når de ændrer på vore præmier, PVJ kontakter 

dem for at få dem til at lægge en seddel i 
kassen med kaffe, det kan være et problem med 
oksekødet som er steget meget i pris. 

- Sektionsmøde i Aabenraa d. 29/11, Per kan 
ikke deltage, hvem kan afløse? 

5 Aktiviteter - Aktiviteter i 2022: 
- Julefrokost d. 25 november, 36 tilmeldte d. 

9/11. Knud kontakter Risa, Knud bestiller øl og 
vand hos Kim, Annemarie køber blomster, PLC 
laver sedler til øl og vand, Mødetid kl. 12.30, 

Knud møder før kl. 12.00, Pris for øl-vand og 
snaps er 10 kr. 
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- Adventsfest d. 7/12. 50 tilmeldte d. 9/11. PVJ 
bestiller 7 lagkager ved Henny. PVJ kontakter 

Risa ang. køb af duge. Knud og PLC har skaffet 
sponsorgaver. Bestyrelsen møder kl. 12.30 

- Program pakkemødet er onsdag d. 14/12 kl. 
09.30. Per laver program, udsender til 
godkendelse før mødet. PVJ sørger for kuverter 

og frimærker og bestiller smørrebrød fra Risa 
eller NIC. 

- Vi hæver prisen for vore arrangementer i 2023 
til 40 kr.  
Program for 2022 

 

- Fredag d. 25 november: Julefrokost 

- Onsdag d. 7 december: Adventshygge. 
- Lottospil første onsdag i måneden 
- Bestyrelsesmøder anden onsdag i 

måneden. 
- Onsdag d. 14 december kl. 09.30 

 

Program for 2023 
 

- Onsdag d. 18 januar kl. 9.30: 
Generalforsamling  

- Onsdag d. 15 februar kl. 14.00: 

foredrag med Alex Thomsen (PVJ) 
- Onsdag d. 19 april kl. 14.00: foredrag 

med Pastor Gjesing fra Gram (Knud) 
- Onsdag d. 14 juni: udflugt til Esbjerg og 

Gredstedbro, pris 499 kr. (Per) 

- Onsdag d. 20 september kl. 14.00: 
grilleftermiddag (Edith) 

- Onsdag d. 18 oktober kl. 14.00: 
foredrag med Benny Engelbrecht? (PVJ) 

- Fredag d. 22 november kl. 14.00: 

Julefrokost (PLC) 
- Onsdag d. 6 december kl. 14.00: 

adventshygge (Edith) 
- Lottospil: 4/1 –1/2 - 1/3 – 5/4 – 3/5 – 

6/9 – 4/10 – 1/11. 

- Bestyrelsesmøder: 11/1 – 8/2 – 8/3 – 
12/4 – 10/5 – 24/8 – 13/9 – 11/10 – 

8/11 – 13/12 
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Eventuelt. - Intet 

7 Næste møde. - Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 

14 december kl. 9.30 hos 3F i Guderup. 
 

Referent: Per Lund 
14. November 2022 


