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DTL Seniorers generalforsamling 2022 
Kære medlem af DTL Seniorer! 

Du indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag den 31. maj 2022 kl. 09.30 – 12.00 på 
Hotel Søpark, Vestergade 29, 4930 Maribo.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 17. maj 2022. 
 
Deltagelse i generalforsamlingen er naturligvis gratis og kræver ikke tilmelding. Giv dog gerne besked, hvis du ønsker 
at deltage i den efterfølgende frokost, som også er gratis. 
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, phl@uddannelsesforbundet.dk, tlf. 40 26 73 30 

Hotel Søpark                               Udsigten fra hotellet til Maribo domkirke 

Seniortræf mandag den 30. maj kl. 16 – onsdag den 1. juni kl. 11 

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes det traditionelle træf for medlemmer og evt. ledsagere. 
OBS! Bemærk, at tilmeldingsfristen er 2. maj. Programmet er følgende: 

Mandag den 30. maj 
15-16 Ankomst og indkvartering på Hotel Søpark. Kaffe/te med kage kl. 16 
18.30 Middag (1 ret), drikkevarer for egen regning. Aftenkaffe/te med sødt 

Tirsdag den 31. maj 
07.00 Morgenmad (hvis man kan spise hurtigt, må man gerne komme senere!) 
08.45 Afgang ledsagerudflugt. Programmet afsløres snarest!  
09.30 Generalforsamling 
12.00 Fælles frokost 
 
13.30 Afgang fællesudflugt. Programmet afsløres snarest! 
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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 1. juni 
07.00 Morgenmad (til 09.30) 
11.00 Udtjekning 
 
Hvis du ønsker at deltage i træffet, hvor en evt. ledsager også er velkommen, koster det 1.000,- 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 2. maj. 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 pr. e-mail til kasserer Judit Brix Hedelund, 
kasserer.dtl@gmail.com : 
- 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) 
- Deltagerens reg. og kontonr. i en dansk bank (af hensyn til rejserefusion, vil naturligvis også blive behandlet 
fortroligt) 
- Navnet på den skole, deltageren 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) 
 
 
OBS! Medlemskort til Danske Seniorer 

Med dette brev følger et medlemskort til Danske Seniorer. Desværre har det ikke været muligt i år at 
forsyne det med navn og individuelt medlemsnummer, som du selv skal skrive på. 

Til næste år vil problemet forhåbentlig være løst, men i år gælder følgende, lidt besværlige procedure. 

1. Send en email til medlemsservice@danske-seniorer.dk 
Heri fortæller du, at du er medlem af Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet og gerne vil have tilsendt 
medlemsnummer og adgangskode. Samtidig skal du angive navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og 
fødselsdato. 

2. Medlemsnummeret skriver du på medlemskortet, og adgangskoden kan du bruge, når du vil benytte dig af 
medlemstilbuddene på Danske Seniorers hjemmeside 

 

OBS! Mailadresse 

Hvis du ikke tidligere har modtaget denne invitation pr. email, skyldes det, at Uddannelsesforbundet ikke har 
registreret en korrekt mailadresse på dig. 

Hvis du har en emailadresse, bedes du meddele denne samt navn, adresse og telefonnummer til 
info@uddannelsesforbundet.dk 

 

 


