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Elkem  Fiskaa  Pensjonistklubb 
GLEDE - SAMHOLD - RESSURS                        

Informasjon nr. 5 - 8. november 2018 
Hei alle sammen. 
Da er det tid for ny informasjon fra oss i styret. Dette blir den siste i 2018.  
Neste informasjon kommer i januar 2019 i forbindelse med årsmøte i februar 2019. 

I den seinere tid har vi hatt aktiviteter som busstur til Lysebotn 29.8. og bedriftsbesøk G E Healtcare 3.10. 
med en tur innom  prosjekt Under på Lindesnes og med bespisning på Havhotellet der. 
Det ble også en flott fest på Myren Gård fredag 26.10.  

Så er det den årlige julesammenkomst på Fiskaa tirsdag 11. desember med siste nytt fra Elkem samt snitter og kaker. 
Utdeling av julegaven, som i år er et gavekort, skjer som tidligere fra Bilverkstedet utenfor porten. 
  
På medlemsmøte 19.9. med 29 medlemmer ble julegaven 2018 og vårturen til  
Gdansk i juni 2019 det store tema. I tillegg gjennomgang av økonomien og forslag aktiviteter i 2019. 

Følgende ble bestemt på medlemsmøte: 
1 Vårturen 2019  arrangeres og invitasjonen følger vedlagt. Det blir en 7 dagers tur. 
 Bindende påmelding innen 28. februar 2019 og betaling av faktura innen 1. mai 2019. 

2 Julegaven 2018 ble diskutert og følgende 3 alternativer ble lagt fram til avstemming: 
 1 Lage gavekort på kr. 500,- og gi medlemmene. Gavekortet kan innløses 
  ved alle Amfi-senter, Thon-senter og Thon-hotellene. 
 2 Lage egne julepakker med matprodukter til kr. 500,-. 
 3 Vi kjøper Elkempakken i år også, men da denne er så kostbar, så må vi bl.a. ta opp mot 
  40-tusen fra sparekontoen i tillegg til å tømme driftskontoen i 2018. 
  
Forslag nr. 1 ble vedtatt med 27 mot 2 stemmer. De andre forslagene ble da ikke stemt over. 
Ordningen for 2018 er et forsøk og vi vil for 2019 se på dette med åpent sinn igjen.  

Det betyr for medlemmene at det blir utdeling av gavekortene i Bilverkstedet   
utenfor porten på Fiskaa tirsdag 11. desember kl. 10 - 11 og 14 - 15.   
De som ikke har anledning til å komme 11. desember for å hente gavekortet,  
vil få tilsendt gavekortet via posten i ettertid. 

Aktiviteter videre utover høsten 2018: 
          
Tirsdag 11. desember kl. 11 
    Det årlige julemøte med innslag fra Elkem og god mat.    
    Ingen påmelding. Gratis. 

        
Vi prøver å samarbeide med andre pensjonist-klubber og om det dukke opp noe av interesse, så vil vi sende 
det ut til dere.  Er det korte frister, bruker vi sms til dere.  

Vi ser fram til å treffes på møter og aktiviteter.   

Hilsen oss alle i styret - Bjørn Egil, Johan, Knut, Bernt, Johnny, Sigurd, Svein, Tore B., Bjørn Johan 

HUSK PÅMELDING (DER DET KREVES) I GOD TID - DET LIKER VI VELDIG GODT! 
AKTIVITETENE ER AVHENGIG AT DERE ØNSKER Å DELTA. 

Vedlagt følger:     
  Program og påmelding til Gdansk  7 dager i juni  2019.
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