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DTL  Seniorer 

Nyhedsbrev, juni 2021  
DTL Seniorers generalforsamling 2021 

Kære medlem af DTL Seniorer! 

Du indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 09.30 – 12.00 på 
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 28. september 2021. 
 
Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og kræver ikke tilmelding. Giv dog gerne besked, hvis du ønsker 
at deltage i den efterfølgende frokost. 
Transport refunderes med et beløb, der svarer til prisen for turen med Rejsekort Pensionist.  

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen 
Poul-Henning Laursen, 
formand 

Hotel Svendborg         Faaborg Museum 

Seniortræf 11. oktober kl. 16 – 13. oktober kl. 10 

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes det traditionelle træf for medlemmer og evt. ledsagere. OBS! 
Bemærk, at tilmeldingsfristen er allerede 5. juli. Programmet er følgende: 

Mandag den 11. oktober 
15-16 Ankomst og indkvartering på Hotel Svendborg. Kaffe/te med kage 
18.30 Buffet inkl. 1 øl/vand. Mulighed for tilkøb af øl, vand og vin 

Tirsdag den 12. oktober 
07.00 Morgenmad (hvis man kan spise hurtigt, må man gerne komme senere!) 
08.45 Afgang ledsagerudflugt til Faaborg. Busudflugt med gennemgående guide (som også fortæller på turen til og 

fra Faaborg). På Faaborg Museum: Intro om museet (v/Faaborg Museum - fordelt på to eller tre grupper) 
samt besøg i samlingerne. Her er fokus på "Fynbomalerne" og på museets mæcen Mads Rasmussen  

09.30 Generalforsamling 
12.00 Fælles frokost 
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13.30 Afgang fællesudflugt. Vi besøger Broholm Slot - en lille perle i det sydfynske, hvor I får kaffe og kage og 
historisk rundvisning på slottet (i mindre grupper). I besøger det unikke oldsagsmuseum i parken. Og I hører 
alle historierne om stærke og livskraftige slotsfruer og om skandaleramte mænd i Sehestedslægten. Ikke 
mindst får I fortællingen om Frederik Sehested, som grundlagde en by (Lundeborg). Vi tager på guidet bustur 
til Lundeborg. Her hører vi hvordan Lundeborgs kvinder klarede sig, når deres mænd var på havet, og vi 
besøger kirken, som blev til pga. ildsjælen frk. lærerinde Mathilda Olivia Sørensens ukuelige indsats.  

 

Broholm Slot       Lundeborg 
 

17.00 Hjemkomst 
18.30 Festmiddag med efterfølgende musik og dans (inkl. 1 fl. hvidvin til 4 personer og en fl. rødvin til 2 eller to øl 

pr. person samt kaffe/te. Mulighed for tilkøb) 
 
Onsdag den 13. oktober 
07.00 Morgenmad 
10.00 Udtjekning 
 
Hvis du ønsker at deltage i træffet, hvor en evt. ledsager også er velkommen, koster det 900,- kr. pr. person. Hvis du 
ønsker at deltage uden overnatning, er prisen 600 kr. pr. person.  
Transport for medlemmer (ikke ledsagere) refunderes med et beløb, der svarer til prisen for turen med Rejsekort 
Pensionist.  
Ved overnatning stilles sengetøj og håndklæder til rådighed. Deltagere uden ledsager indkvarteres i enkeltværelse, 
øvrige i dobbeltværelser. 
Tilmelding til træffet foretages ved overførsel af ovennævnte beløb til Arbejdernes Landsbank, konto: 5331-
0000246237, senest mandag den 5. juli. Husk at angive navn og ordet ”generalforsamling”.  
OBS! Da det maksimale deltagerantal i træffet er 120 personer, gælder ”først til mølle”-princippet. 
I forbindelse med tilmeldingen bedes følgende oplyst til formand Poul-Henning Laursen, 
phl@uddannelsesforbundet.dk - tlf./SMS 40 26 73 30: 
- Navn på deltager og evt. ledsager. (Hermed giver du tilladelse til, at disse navne opgives i en deltagerliste til de 
involverede) 
- Deltagerens telefonnummer, postadresse og evt. mailadresse (vil blive behandlet fortroligt iht. Dataforordningen) 
- Navnet på den skole, du senest har været ansat på (af hensyn til bordplanen. Vil blive nævnt i deltagerlisten, og det 
er på grund af Dataforordningen ikke obligatorisk at give denne oplysning) 
- Særlige behov vedr. indkvartering og bespisning (bevægelseshandicap, vegetar, allergier osv. Oplysningerne 
behandles naturligvis fortroligt) 
 
Medlemskort til Danske Seniorer 
Med dette nyhedsbrev følger en skrivelse fra Danske Seniorer med et påhæftet medlemskort, som fremover skal 
bruges, hvis man vil deltage i organisationens arrangementer og benytte medlemstilbuddene. Læs mere på 
hjemmesiden www.danske-seniorer.dk. Du skal selv udfylde kortet med navn og medlemsnummer. Dette er 52278 
 
Øvrige arrangementer 
Efter et bestyrelsesmøde i august udsendes endnu et nyhedsbrev, bl. a. om de arrangementer, vi planlægger for 
resten af efteråret og foråret 2022. 


