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Ferierejse til Cochem/Mosel i Tyskland i perioden søndag den
16. – fredag den 21. juni 2019
Ferierejsen til Cochem/Mosel i Tyskland i perioden søndag den 16. – fredag den 21. juni 2019 –
UDSOLGT!
Som tidligere oplyst i nyhedsbrevet januar 2018 arrangerer klubben på baggrund af en meget stor
interesse for 4. gang en rejse til det smukke Mosel-område i Tyskland. De tidligere rejser fandt sted
i årene 2005, 2009 og 2014.
Ferierejsen finder sted i perioden søndag den 16. – fredag den 21. juni 2019. Også denne gang
med base på Hotel Brixiade i den smukke vinby Cochem, hvor der er reserveret værelser til de 58
tilmeldte rejsedeltagere.
Til orientering er der p.t. 7 medlemmer på ”venteliste” til ferierejsen.
Der arbejdes p.t. ihærdigt på at træffe aftaler og sætte et spændende program sammen med en masse
oplevelser.

Med forbehold for evt. ændringer vil programmet for de 58 rejsedeltagere omfatte følgende:
- besøg med vinsmagning hos en vinbonde (Arthur Schmitz) på Europas stejleste vinbjerg
Bremmer Calmont med efterfølgende frokost i Restaurant-Cafe ”Zum Calmont”. På tilbageturen
til Cochem passeres den lille ”torneroseby” Beilstein
- vinsmagningsarrangement (aften) i en gammel rustik vinstue hos Arthur Schmitz i Cochem
- aftensejltur m/ MS ”Wappen von Cochem” til Fankelslusen, vinbyen Klotten og retur til
Cochem. På sejlturen dans til live-musik. Sejlturen forventes af vare 2½ time
- ”Bimmelbahntur” i Cochem med efterfølgende byrundvisning af byens tidligere borgmester
og frokost med 3 vinprøver i Schlossbergkeller i Cochem
- guidet heldagstur til storhertugdømmet Luxemburg med besøg i hovedstaden af samme navn,
domkirken Notre Dame m.m.
- heldagsudflugt med sejltur på Rhinen fra Andernach og med oplevelse af Europas højeste
koldtvandsgeysir, der er i udbrud hver 2. time og når op på en højde af 60 meter
- på hjemturen kørsel gennem vulkanområdet Eifel gøres holdt på Vulkanbrauerei i Mendig,
hvor der serveres frokost

Meddelelse til de tilmeldte 58 rejsedeltagere
Det endelige rejseprogram med oplysning om pris, indbetalingsfrist m.v. forventes først at
blive udsendt direkte til rejsedeltagerne i løbet af januar måned 2019, da klubben fortsat
afventer accept fra nogle tyske besøgsdestinationer.
________________________________________________________________________________

Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen med besøg i Sct.
Bendts kirke i Ringsted onsdag den 3. juli 2019
De seneste 6 års store successer med udflugter til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen m.m. er en
fast årlig tradition.
Udflugten, der som tidligere år, arrangeres i et samarbejde med Willemoes Rejser/Haarby Turist),
finder sted

Onsdag den 3. juli 2019

Der er allerede forhåndsreserveret 58 stk. B – billetter til Cirkusrevyens eftermiddagsforestilling
kl. 17.00.

Program, deltagerpris og indbetalingsfrist
Program
Kl. 09.00: Afgang fra P-pladsen på Møllevej bag REMA 1000 i Assens.
Kl. 11.00: Forventet ankomst til Sct. Bendts kirke i Ringsted – en af Danmarks store kirker.
Kl. 11.30: Besøg med guidning i Sct. Bendts Kirke.
Kl. 13.00: Afgang til Dyrehavsbakken. Under transporten serveres 3 stk. håndmadder og 1 øl eller vand.
Kl. 14.45: Forventet ankomst på Dyrehavsbakken.
Tiden fra ankomsten til Dyrehavsbakken og indtil Cirkusrevyen starter er til fri
disposition.
Kl. 17.00: Forestillingen i Cirkusrevyen starter – varighed ca. 2 timer og 15 min.
Kl. 19.30: Spisning i ”Restaurant Den Hvide Hest”, hvor der serveres restaurantens ”Klassiske
aftenbuffet”
Drikkevarer er for egen regning.
Kl. 21.00: Afrejse til Assens.
Kl. 24.00: Forventet hjemkomst.
Deltagerpris
Prisen pr. deltager er kun kr. 960,00!!!!!
Prisen omfatter bustransport tur/retur incl. broafgift, moms, pladsreservation i bussen, besøg med
guidning i Sct. Bendts kirke, frokost (3 stk. håndmadder med en øl eller vand i eller ved bussen, Bbillet (Terrasse A) incl. billetgebyr til Cirkusrevyen samt en ”klassisk aftenbuffet” excl.
drikkevarer i ”Restaurant Den Hvide Hest”.

Tilmelding
Tilmelding til udflugten kan ske ved henvendelse til kasserer Bent Clausen på tlf. 21783139 eller
på e-mail: abclausen@youmail.dk fra fredag den 21. december 2018 kl. 10.00 –
efter først til mølle-princippet.

Hurtig tilmelding tilrådes, da der altid er stor interesse for denne årlige udflugt.
Indbetalingsfrist
Deltagerprisen kr. 960,00 bedes venligst indbetalt/overført til klubbens konto i Danske Bank
– reg.nr. 1551 – kontonr. 9100527100 snarest og senest den 15. februar 2019.
Billetter til Cirkusrevyen
Billetterne til Cirkusrevyen vil som sædvanligt blive udleveret til jer alle i bussen.
_______________________________________________________________________________

Medielicens fra 1. januar 2019
Du skal fortsat betale medielicens de næste 3 år.
Ændringerne i licenslovgivningen kommer til at påvirke din medielicens fra 1. januar 2019.
Af den politiske aftale fremgår det, at der vil være en overgangsordningsperiode fra licens- til
skattefinansiering på 3 år, hvor medielicens gradvist bliver udfaset.
Det betyder, at du skal fortsætte med at betale din medielicens i overgangsperioden fra 2019 til 1.
januar 2022. Beløbet vil fra den 1. januar 2019 være lavere, end du er vant til, men du vil fortsat
modtage indbetalingskort fra DR Licens frem til udgangen af 2021.
Den medielicens, som du skal betale til DR Licens vil i 2019 være kr. 1.927 årligt. Ændringen sker
helt automatisk. Du skal ikke foretage dig noget, uanset om du i dag betaler månedligt eller
halvårligt. Hvis du i dag er tilmeldt nedsat licens, vil din licens fortsat være på den nedsatte takst.
Fra 1. januar 2022 skal du ikke længere betale medielicens, men i stedet er du med til at finansiere
public service-indhold gennem skattebilletten. Indtil da vil der blive udsendt indbetalingskort, som
der hidtil er blevet gjort.
Har du betalt en regning med den højere sats, som var gældende i 2018 og strækker sig ind i 2019,
vil det beløb, som du har betalt for meget, blive udbetalt til din NEMKONTO senest den 31.
december 2018.

Oplysninger og regninger fra DR Licens
Som følge af at Danmark bliver mere og mere digitale, og det derfor bliver dyrere at sende
almindelige breve, vil du fra den 1. januar 2019 modtage beskeder og opkrævninger fra DR Licens i
din e-boks, medmindre du er fritaget for elektronisk post eller tilmeldt Betalingsservice.
Rykkere på en licensregning vil ligeledes blive sendt til din e-boks fra starten af 2019.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål efter at have læst ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte DR
Licens på telefon 70 26 80 80 eller besøge DR`s hjemmeside på www.dr.dk/licens
Åbningstider på telefonen er: Mandag-torsdag 9.30 – 16.00 og fredag 09.30 – 14.00.
________________________________________________________________________________

Medieaftalen for perioden 2019 – 2023
Efter et konfliktfyldt forhandlingsforløb har regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti aftalt en ny
5 – årig medieaftale for perioden 2019 – 2023.

Aftalen, der bl.a. byder på store nedskæringer på Danmarks Radio, er vedtaget uden om de øvrige
oppositionspartier.
Medieaftalen er en aftale, der fortæller, hvordan medierne i Danmark skal se ud i den nærmeste
fremtid. Med den nye medieaftale afskaffes blandt andet medielicensen jfr. ovenfor i nyhedsbrevet,
støtten til dansk film øges, og der skal skabes en ny radiokanal og en ny TV-kanal.
I klubbens nyhedsbrev, der udsendes i januar 2019, vil de vigtigste punkter fra den nye medieaftale
blive omtalt.
________________________________________________________________________________

Mediecheck til pensionister
Folkepensionister og førtidspensionister med en tillægsprocent på 100 vil modtage følgende
mediecheck som kompensation for skatteopkrævningen af medielicensen:
2019: 230 kr.
2020: 460 kr.
2021: 690 kr.
2022: 920 kr. fremover.
Borgere får skatteforhøjelser i 2019 og i løbet af året ændres forskudsskemaet.
________________________________________________________________________________

Aftale med Skov`s Radio i Tommerup
I oktober 2012 indgik klubben en samarbejdsaftale om reparation og køb af radio- og TV m.m. med

Skov´s Radio v/ Arne Nielsen, Gyvelvænget 13, Tommerup St., 5690 Tommerup
Tlf. 64 76 11 78 – e-mail: arne@skovsradio.dk
Aftalens indhold fremgår af den tidligere udsendte aftale.
_______________________________________________________________________________

Aftale med SparePart.dk i Assens
I januar 2015 indgik klubben en ny samarbejdsaftale om reparation af mobiltelefoner (smartphones,
IPhones, Tablets, IPads m.fl.), salg af tilbehør til mobiltelefoner samt salg af reservedele m.m. med

SparePart.dk v/ John James Strobel, Skovvej 2E, 5610 Assens Tlf. 65 90 77 66 –
E–mail: info@sparepart.dk – Hjemmeside: www.sparepart.dk

Aftalens indhold fremgår af den tidligere udsendte aftale.
P.S. Det bemærkes, at firmaets butik på Skovvej 2E er lukket. Firmaets værkstedsafdeling
fortsætter på samme adresse. Henvendelse til firmaet kan ske på telefon 65 90 77 66.
Medlemmerne vil senere modtage yderligere oplysninger om klubbens aftale med firmaet.
_______________________________________________________________________________

Aftale med Vestfyns Teater
Som det er bekendt, har klubben indgået en aftale med Vestfyns Teater.

TILBUD fra Vestfyns Teater til Alle ARF´s medlemmer/venner.
Der gives 10% rabat på op til 2 billetter pr. medlem pr. forestilling til de 8 forestillinger
(4 forestillinger i forårssæsonen), der er med i Vestfyns Teaters abonnementsordning – se
www.vestfynsteater.dk
Ved køb oplyses koden:

arf1819 eller brug linket
http://vestfynsteater.billetten.dk/redeem/arf1819
Bedre tilbud ved større gruppe
Hvis der er tale om en større gruppe, så ring til 30 28 29 65 og få et endnu bedre tilbud.

Og endnu en mulighed
Alle kan når som helst blive medlem af Vestfyns Teater og få 30% rabat.
Som noget nyt er medlemskab inkluderet i billetprisen, så det skal ikke som tidligere købes separat
– og altså ingen ekstra udgift. Køber man billetter til mindst 3 abonnementsforestillinger, får man
30% rabat.
Vestfyns Teaters forestillinger
Se program på www.vestfynsteater.dk
Billetter
Køb online på www.vestfynsteater.dk eller send en mail til: mail@vestfynsteater.dk med oplysning
om forestilling, koden, antal billetter, dit navn, adresse og telefonnummer. Du kan også ringe til tlf.
30 28 29 65.
Teatermenu
Til alle forestillingerne i Arena Assens tilbyder Cafeen ”Saftstationen” en teatermenu, som kan
ses/bestilles på Saftstationens” hjemmeside www.arena-assens.dk/saftstationen - e-mail:
cafe@arena-assens.dk – telefon 23 34 97 86.
_________________________________________________________________________

Klubbens aktivitetsplan for årene 2018 – 2024
1. Ferierejse til Mosel (Cochem), Altenahr i Tyskland samt Luxembourg 16. – 21. juni 2019.
2. Udflugt til Sct. Bendts Kirke i Ringsted, Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen 3. juli 2019.
3. Heldagsudflugt til Århus med besøg på kunstmuseet Moesgaard og Skanderborg slotskirke
3. oktober 2019.
4. Oplevelsesrejse til Dresden i Tyskland (5-6 dage) i foråret 2020.
5. Udflugt til Sønderborgrevyen med spisning og kaffepause på Skamlingsbanken i juni 2020.
6. Heldagsudflugt bl.a. med ”sejltur på Kielerkanalen” primo september 2020.
7. 4-dages tur til Rügen i Tyskland i 2. kvartal 2021.
8. Udflugt med rundvisning på Christiansborg, Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2021.
9. Heldagsudflugt til Samsø i 3. kvartal 2021.
10. Udflugt til El-museet i Tange ved Bjerringbro i 4. kvartal 2021.
11. Udflugt med besøg på Carlsberg Museet, Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2022.
12. 2 – dages udflugt til Jesperhus Blomsterpark på Mors samt besøg på øen Fur i 2. kvt. 2022.
13. Oplevelsesrejse (5 – 6 dage) til byernes by Paris i 3. kvartal 2022.
14. Foredrag (Emnet er endnu ikke fastlagt) i 4. kvartal 2022.
15. Udflugt til Nordisk Film i Valby, Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2023.
16. Udflugt til ”Det nordfynske” i 2. kvt. 2023.
17. Heldagstur til ”Kongernes Jelling” og ”Brunkulslejerne i Søby” i 3. kvt. 2023.
18. 4-dages oplevelsesrejse til Bremen med julemarked i Tyskland i 4. kvartal 2023.
19. Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2024.
20. Besøg i Krusmølle v/Aabenraa og Sønderborg Slot i 4. kvt. 2024.
________________________________________________________________________________

WWW.ARFASSENS.DK
Klubbens hjemmeside www.arfassens.dk er p.t. under fornyelse, da klubbens nuværende hostmaster
har oplyst, at vi er overført til Web 10, og at vores site i den forbindelse ikke opfylder betingelserne.
Der er således behov for en opdatering til en ny version. I den anledning har bestyrelsen besluttet at
oprette en helt ny hjemmeside i et samarbejde med klubbens webmaster og en ny hostmaster.
Hjemmesiden forventes klar i 1. halvår 2019.
______________________________________________________________________________

Radio- og fjernsynsklubben på Facebook
På baggrund af en opfordring fra klubbens webmaster Sanne Ravn Clausen har bestyrelsen i sit
møde den 27. april 2017 besluttet at oprette en åben gruppe ”Radio- og fjernsynsklubben for
Assens og Omegn” på Facebook.

Sanne Ravn Clausen har i forbindelse med opfordringen samtidig givet tilsagn om administration af
ARF Facebook gruppesiden. Sanne arbejder nu videre med opgaverne i forbindelse med
oprettelsen.
Klubbens medlemmer vil senere blive orienteret, når siden er klar til brug.
______________________________________________________________________________

Efterlysning af medlemmers e-mailadresser!!
Har du fået en e-mailadresse eller ændret din e-mailadresse – så HUSK at fortælle os det.
Send besked til: Kasserer Bent Clausen – e-mail: abclausen@youmail.dk
________________________________________________________________________________

Kontingentopkrævning
Post Danmark varslede atter portoforhøjelser, som træder i kraft den 1. januar 2019.
I den anledning har NETS (Tidl. PBS) dog meddelt uændret
papirindbetalingskort, trods portostigninger og alm. omkostningsstigninger.

priser

på

deres

NETS (Tidligere kaldet PBS)
Bestyrelsen opfordrer imidlertid fortsat klubbens medlemmer til at tilmelde sig
Betalingsservice. De af vore medlemmer, der modtager en kontingentopkrævning på FI papirindbetalingskort, kan tilmelde deres opkrævning til Betalingsservice. Dette sparer såvel
medlemmerne som klubben for ekstra omkostninger.
Når du tilmelder dig PBS, skal du indberette nedenstående:
Klubbens PBS nr.: 04649796
FI-kreditor nr.:
88881788
Debitorgruppe nr.: 00001

P.S. Blandt de medlemmer, der allerede siden kontingentindbetalingen i januar
2018 har tilmeldt sig Betalingsservice (PBS) inden 15. januar 2019, trækkes 1
vinder af 1 flaske vin på klubbens årlige ordinære generalforsamling i 2019.
Datoen for den årlige generalforsamling i 2019 bekendtgøres i klubbens næste
nyhedsbrev, der forventes udsendt i slutningen af januar 2019.

_____________________________________________________

Bestyrelsens sammensætning:
Formand:

Allan Mogensen, Nr. Alle 32, 5610 Assens
E-mail: almo@newmail.dk

Tlf. 64 71 33 75
Tlf. 20 68 50 13

Næstformand:

John Nielsen, Elmelundsvej 14, 5610 Assens
E-mail: ingelise.john@gmail.com

Tlf. 20 95 15 27

Bent Clausen, Ørnevej 5, 5610 Assens
E-mail: abclausen@youmail.dk

Tlf. 64 71 31 39
Tlf. 21 78 31 39

Sekretær:

Flemming Rasmussen, Odensevej 87, 5610 Assens
E-mail: nira@mail.dk

Tlf. 51 27 38 21

Bestyrelsesmedlem:

Lene Kastrup, Aalevejen 3, Torø Huse, 5610 Assens Tlf. 64 71 29 10
E-mail: lene.kastrup@outlook.dk
Tlf. 29 69 76 02

Kasserer og
nyhedsredaktør:

Webmaster/ administrator af ARF Facebook:

Sanne Ravn Clausen, Lind Hansens Vej 30, 5000
Odense C.
E-mail: s.ravn.clausen@gmail.com

Tlf. 21 26 46 53

________________________________________________________________________________

SKAF ET NYT MEDLEM OG SCOR EN VINGAVE
Flere kunne få glæde af Radio- og fjernsynsklubbens mange fordele.
Du kan hjælpe os med at fortælle en ven/veninde, nabo eller familiemedlemmer om klubben, bl.a.
om dens TV – Forsikring, aftaler med Skov´s Radio i Tommerup, SparePart.dk i Assens og mange
sociale aktiviteter, herunder foredrag, udflugter, studieture på radio- og TV – stationer, weekendrejser, revyture samt oplevelsesrejser i ind- og udland.
Ved at skaffe et nyt medlem gør du samtidig klubbens indflydelse på den landsdækkende
mediepolitik større – til gavn for dig og den øvrige danske befolkning.

Klubben kvitterer med en flaske vin. En flaske god vin for hvert nyt medlem
(husstand), du skaffer.
_______________________________________________________________________________

Indmeldelseskupon
Navn (på dig, der skaffer et nyt medlem):____________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________
Jeg melder følgende ind i ARF:
Navn:_________________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
Telefon:_________________________E-mailadresse:___________________________________
_______________________________________________________________________________

Indmeldelseskupon
Navn (på dig, der skaffer et nyt medlem):___________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
Jeg melder følgende ind i ARF:
Navn:_________________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
Telefon:_________________________E-mailadresse:__________________________________

Radio- og Fjernsynsklubben ønsker jer alle
En rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!
Tak for mange gode og hyggelige timer i 2018.
På gensyn til vore mange aktiviteter i 2019!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

