
 

 

Veteranklubben BUPL Fyn 

 

Da vi på grund af Corona aflyste i januar og februar er Planlægningsmødet lagt i marts. 

 Foredraget med Lilian Hjort Westh er flyttet til november 2022.  
 

 

Veteranklubben afholder planlægningsmøde vedr. arrangementer for perioden 

august 2022 til og med juni 2023. 

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 9.30 - 11.30 

"Huset" Sct. Jørgens Engen 4, 5000 Odense C 

 

 

Der serveres kaffe/te og brød. Pris 50 kr. for medlemmer som dækker lokaleleje. 

Vi håber rigtig mange vil komme med gode forslag, så vi også til næste sæson får mange dejlige oplevelser. Det kan 

være gode foredrag i vintermånederne, hvor der også skal arrangeres julefrokost for medlemmerne. Det kan være 

gode, spændende ture. Ture over Storebælt får penge til brotakst. 

Har I forslag, der bliver valgt ved afstemning og helst ikke vil stå for det alene, er der altid nogle der vil hjælpe. 

Forslagsstillerne skal deltage i mødet, så de kan fortælle om arrangementet. Man må gerne benytte tidligere forslag. 

Skriftlige forslag sendes til Iris Pedersen via mail: irispedersen@outlook.dk   

De samlede forslag deles ud på planlægningsmødet. 

Efter mødet samles de personer som arrangerer foredrag og ture, for at aftale hvilke måned arrangementet skal 

afholdes.  

Datoer for arrangementer indsendes løbende og helst inden den 13. maj 2022, så arrangementslisten kan udsendes. 

Datoerne sendes til irispedersen@outlook.dk  

 

Tilmelding til planlægningsmødet telefonisk:  

 21. februar mellem kl. 9.00 og 11.00 til Marianne Olsen tlf. 51906385 

22. februar mellem kl. 9.00 og 11.00 til Iris Pedersen tlf. 60613956  

Eventuelt afbud til ovenstående senest 2 dage før ellers hæfter I for betalingen. 

  

 

Med venlig hilsen 

Tovholdergruppen  

Kristine Wieghorst, Iris Pedersen, Anne Mathea, Jørgen Molls, Marianne Olsen 

  



Dagsorden til planlægningsmødet den 10. marts 2022 

1. Velkomst 

2. Valg af ordstyrer 

3. Valg af referenter 

4. Valg af stemmetællere 

5. Beretning 

 

6. Regnskab 2020/2021 

 

7. Budget 2022 

 

8. Nye tiltag og forespørgsler fra medlemmer 

Landsudvalget BUPL og Faglige Seniorer er rimelig nyt. Her er der mulighed for at deltage i arbejdet. 

Forslag fra Lis Jacobsen: ekstra opsamlingssted til bussen og evt. en måned fri for planlagte arrangementer, så der 

bliver plads til evt. nye arrangementer, som dukker op. 

 

9. Indkomne forslag fremsendes inden 25.februar til irispedersen@outlook.dk og fremlægges på mødet af 

forslagsstillerne. 

 

10. Afstemning om indkomne forslag 

 

11. Valg af arrangører til Veteranklubbens julefrokost  

 

12. Valg til Tovholdergruppen: Der består af 5 personer 

Da vi ikke holdt planlægningsmøde i 2020, har vi foretaget en administrativ ændring af valgproceduren og flyttet 

om på antallet af personer, så der skal vælges 2 i lige år – og 3 i ulige år. 

Kristine Wieghorst på valg – villig til genvalg 

Iris Pedersen på valg – villig til genvalg 

 

13.  Valg af to suppleanter 

 

14.   Eventuelt 

 


