
Referat.     Kolding den 29. november 2019. 

LUs pensionistudvalg. 
Tid: Tirsdag 28. maj 2019 – kl. 11.00-14.00 

Sted: Ung-Fredensborg Krogerupvej 21 3050 Humlebæk. 

Aksel har sendt afbud. 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af dagsorden – valg af referent. 

Godkendt – P.V. 
2. Opfølgning fra sidste møde fra den 14. november 2018. 

Ingen bemærkninger. 
3. Orientering om hvad der sker i LU – ved Per Nielsen 

Årsmødet godt besøgt. Ny struktur skal drøftes. Tre dage er måske for meget. 

Genvalg til alle. Kredsformandsmøde i næste uge. Evt. nyt samarbejde med 

BUPL. Nyt udvalg nedsat vedr. 10 klasse.  
4. Hjemmesiden www.lu-et-godt-sted.dk - Jørgen Stagstrup orienterer 

Intet nyt indlagt. Lægges på LU´s hjemmeside. Koderne rundsendes. 

5. Ture arrangeret af Knud Nørgaard. Der var for få til Skotland, så denne tur måtte aflyses. 

Tilbuddet gentages i 2020. Der skal være min 18-20 deltager for at det kan 

hænge sammen. 

Knud arbejder videre med en tur til Irland/Skotland. 
6. Udvalgets regnskab – status intet forbrug. 

OK. Jørgen S. får 700 kr. til dækning af udgifter til hjemmeside. 
7. Orientering om golfturneringen ved PV. Turneringen afvikles på Birkemose Golf ved 

Kolding onsdag den 12. juni 2019. 

Deltagerliste blev uddelt. Der bliver 10 deltagere. Status på næste møde. 
8. Status på den planlagte tur til Silkeborg fra den 2-4 september 2019. 

Der er tilmeldt 24 deltagere. 
9. Fremtidige arrangementer, herunder forslag til tur i september 2020 hvor der ligger et tilsagn 

fra Per Sørensen fra Køge om afvikling af en Køge-tur. Helge Rasmusen fra Solrød stiller op 

som medarrangør. 

Forslag fra Per S. godkendt. Endeligt program kan udarbejdes. Reklameres i 

Silkeborg. Forslag til datoer 31.08 -2.9.2020 eller 7.9-9.9.2020. 
10. Fortegnelse over LUs pensionister pr. maj 2019. Liste vedhæftet. 

Thorkild Würtz og Robert Dalskov (på grund af sygdom) har meldt sig ud.  
11.  Næste møder. 

Tirsdag den 19. november 2019 og tirsdag den 19. maj 2020. Helst i Kbh. 
12. Eventuelt. 

Jørgen S. ønsker at udtræde af udvalget, Midt-Vest Jyllands kreds skal udpege 

et nyt medlem, som deltager på næste møde sammen med Jørgen S. Mødet 

sluttede 13.34. 
Ref. P.V.H . 

http://www.lu-et-godt-sted.dk/

