
Referat af  
møde i planlægningsudvalget F4 

torsdag den 27.10.2016 kl. 14-16 

i Lærernes Hus 

 

Mødedeltagere Leni, Dorrit, Mona, Steen, Elisabeth, Henrik. 

 

Åbent udvalg – alle i F4 er velkomne! 

 

  

 

  

1.     Regnskab/økonomi Budget for F4/2016 er bibeholdt på kr. 

45.000, og det ser ud til at blive overholdt.  

Priser for sommertur blev forhøjet med 20 kr 

til: kr. 220 for medl./kr. 420 for ledsager (æg-

tefælle eller sambo). Beløb kunne betales via 

bankoverførsel eller i bussen. 

Julefrokost: kr. 50 for medl./kr. 100 for led-

sager (som ovenfor). Beløb opkræves under 

frokosten. 

Formand for Pensionistudvalget valgt i Kreds-

styrelsen: Henrik N. (også kredskasserer). 

 

  

2.     Evaluering af arrangementer/ture Julefrokost 2015: Det fungerede godt, den nye 

sammensætning af menu, gjorde at der ikke 

var så mange rester. 

Moskeen på Nørrebro: Desværre lidt for få 

deltagere, men ellers var det en rigtig god og 

hyggelig tur. 

Skovtur: Rigtig godt arrangeret af Steen, det 

hele fungerede bare. 

 

 

  

3.     Planlægning Julefrokosten bliver tirsdag den 6.december 

kl. 17.30 på Skottegårdsskolens lærerværelse. 

Hjælperne mødes kl. 16, og dørene åbnes for 

gæsterne kl. 17.15! Gaver kan i år placeres i 

en stor bunke og derpå uddeles 8 til hvert 



bord,(hvis der sidder 8!) som sidste år. Lokale 

er bestilt hos Michael (skoleb.) og Christina i 

køkkenet kommer også. 

Henrik tager kontakt til Selskabslokalerne på 

Præstefælledvej for levering af mad, samt 

indkøber servietter, glas og bægre til øl, snaps 

og kaffe, og lidt sødt til kaffen. Og medbrin-

ger 2. poser kaffe og te, sukker og mælk. 

 

Husk gave til ca. kr. 25-30. Tilmelding senest 

30.11.16. Skiftligt pr. mail, brev eller i Lær. 

Hus. (Se bilag 1). 

Henrik laver en invitation. 

Prisen for kommende julefrokost i 17 skal 

overvejes. 

 

Forårstur: Der arbejdes på en tur til den Rus-

siske Kirke og Marmorkirken i uge 17 eller 

18. Dorrit arrangerer. 

 

Skovtur 2017 

Dato: torsdag den 31.8.2016, Der arbejdes på 

en tur til Vordingborg, med besøg på Borgcen-

teret, samt Oringe museum. Det undersøges 

om vi kan spise på Udby Kro. Der er sand-

wichsmøring dage før som sædvanligt. Kl. 

16.30 

Tilmelding inden sommerferien senest 

14.6.17. Og kun skriftligt 

(mail/brev/fremmøde). K13 vil kvittere for 

mailmodtagelsen. Max. deltagerantal: 78 og 

medlemmer først! Lodtrækning ved overtal. 

Foreløbig deltagerliste evt. med venteliste 

udsendes inden sommerferien.   

  

Julefrokost 2017: Dato: 5. 12. 2017 

 

  

4.     Datoer i øvrigt (2016)  

 

 

Forårsmøde: 2. marts 2017 kl. 14 i Lærernes 

Hus. Hvor vi samler op på planlægningen af 

Skovturen. 

 



 

 

Og næste årlige møde: 

Torsdag den 26.10.17 kl. 14.00. 

 

   

 

5.      Andet 

                             

Der skal arbejdes på at også pensionister i 

Dragør kan blive medlemmer af TKL. 

 

Henrik forespørger i Huset om det er muligt at 

åbne for større brug af Huset til aften arran-

gementer. 

 

Dette referat lægges på vor hjemmeside. Se 

under Pensionister. 

 

Ref.: 

Henrik. 

  

  

  

  

  

  

BILAG 1 Steen 

Har bestilt lokale og Christina. Øl/vand bestilles hos 

de flinke skolebetjente på SKO. 

Antal som tidligere! Ca. 3 ks. sneøl, 3 ks. alm. øl, 

3 ks. Vand. Mælk/sukker til kaffen. Aftaler med 

Christina i køkkenet. 

 

Henrik 

Køber diverse ind 

Plastglas øl/snaps 

Snaps, sorte sække til gaver 

Raflebægre, julesange 

Juleduge, servietter, lys, marcipanbrød eller lign. 

 

 

Tlf.: 

Dorrit      27283658 

Randi      32533482 

Leni         21701751 

Mona       23749123 

Elisabeth 30234023 



Steen       32510821 (K13), 20820361 

Henrik    20776643 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 


