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ÅRLIGE ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER I 2021.
Som det i det tidligere udsendte nyhedsbrev juli 2020 er medlemmerne bekendt, er
generalforsamlingerne i 2020 i såvel Radio- og fjernsynsklubben som TV - Forsikringen aflyst.
Såvel årets beretninger som regnskaber for året 2020 vil blive forelagt til godkendelse på
generalforsamlingerne i 2021.
Generalforsamlingerne i såvel Radio- og fjernsynsklubben som TV – Forsikringenen er
allerede fastsat til afholdelse
onsdag den 24. marts 2021 kl. 19.00 i Assens Bowlingcenters selskabslokaler. (Sæt kryds i
kalenderen den 24. marts 2021).
Som det også er oplyst i det tidligere udsendte nyhedsbrev juli 2020, har bestyrelsen, suppleanter og
bilagskontrollanter givet tilsagn om at fortsætte deres hverv til de årlige ordinære
generalforsamlinger i 2021.
På bestyrelsesmødet den 30. juni 2020 valgte man at konstituere sig som følger:
John Nielsen som næstformand – genvalgt.
Flemming Rasmussen som sekretær – genvalgt.
Sanne Ravn Clausen som webmaster – genvalgt.
Bent Clausen som nyhedsredaktør – genvalgt

Oversigt over hele bestyrelsen fremgår senere i nyhedsbrevet.

Kulturrejse til Dresden i Tyskland i perioden mandag den 3. – fredag
den 7. maj 2021
Som tidligere oplyst i udsendt skrivelse af 26. marts 2020 måtte klubben desværre p.g.a. Covid – 19
udsætte kulturrejsen, der skulle være afviklet i perioden 11. – 15. maj 2020, til perioden mandag
den 3. – fredag den 7. maj 2021 jfr. ovenfor.

Antal rejsedeltagere – max 54 personer
Det bemærkes, at der er tilmeldt 53 deltagere. Der er således 1 restplads til rådighed.
Tilmelding snarest muligt til Bent Clausen på tlf. 21783139 eller pr. e-mail:
abclausen@youmail.dk.

Pris og betaling
Pris pr. deltager: I delt dobbeltværelse kr. 3.760,00. Tillæg for enkeltværelse kr. 680,00.
Betaling skal ske til Willemoesrejser/Haarby Turist på reg.nr. 0815 – kontonr. 8159712371
(Oplys venligst navn v/betaling).

Ved tilmelding betales straks 1/3 af rejsens pris:
v/ dobbeltværelse kr. 1.253,00 pr. deltager og v/ enkeltværelse kr. 1.480,00.

Restbeløbet betales senest den 1. april 2021:
v/ dobbeltværelse kr. 2.507,00 pr. deltager og v/enkeltværelse kr. 2.960,00.
I rejsens pris er følgende includeret:
Kørsel i 4 – stjernet bus med pladsreservation i bussen, rejseleder, 4 x overnatning med halvpension
fra 1. dags aften til sidste dags morgenmad, kaffe og rundstykker v/ bussen på udrejsen, udflugter,
entreer og lokalguide i Dresden.
Rejseforsikring er ikke includeret i rejsens pris. Denne fås billigst ved eget forsikringsselskab.
HUSK gyldigt pas og det blå sygesikringsbevis samt Euro.
Valuta: 1 Euro = ca. 7,60 kr.
Hotel Ibis Dresden Zentrum er et 3 – stjernet hotel beliggende centralt mellem hovedbanegården og
den gamle bydel. 10 min. gang fra Frauenkirche, Zwinger og Semperoperaen. Alle værelser er pæne
og enkelt indrettet med telefon, TV og aircondition. Hotellet har elevator og bar. WI-FI er mod
betaling.

Nyt revideret rejseprogram
Nyt redigeret rejseprogram vedlægges nyhedsbrevet.

OBS - OBS - OBS
Ved evt. aflysning af kulturrejsen til Dresden i Tyskland i perioden 3. – 7. maj
2021
I tilfælde af at kulturrejsen til Dresden i Tyskland i perioden 3. – 7. maj 2021 ikke vil kunne
gennemføres p.g.a Covid – 19 – pandemien, hvilket bestyrelsen imidlertid ikke håber,
overvejer klubben at arrangere en 5-dages rejse til Bornholm i 2. kvartal 2021.
Willemoes Rejser/Haarby Turist er medlem af Rejsegarantifonden – reg.nr. 1474.

Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen onsdag den 23. juni 2021
Som det fremgik af klubbens tidligere udsendte skrivelse af den 27. marts 2020 blev udflugten den
24. juni 2020 aflyst og udsat til den 4. november 2020. Denne dato er så også blevet aflyst og udsat
til onsdag den 23. juni 2021.

Udflugten finder således sted onsdag den 23. juni 2021.
Klubben har allerede sikret sig 58 stk. nye A-billetter
eftermiddagsforestilling kl. 17.00 med samme pladser som hidtil.

til

Cirkusrevyens

Som det sikkert er jer bekendt, har en af revyens deltagere Ulf Pilegaard meldt ud, at det er hans
sidste sæson som aktiv deltager i Cirkusrevyen. Ulf Pilegaard runder de 80 år i år og kan
samtidig fejre sit 40 årig revyjubilæum.

P.S. Vi forventer, at det bliver alle tiders brag af en revy.

Program
Kl. 12.30: Afgang fra P-pladsen på Møllevej bag REMA 1000 i Assens.
Kl. 15.30: Forventet ankomst på Dyrehavsbakken.
Tiden fra ankomsten til Dyrehavsbakken og indtil Cirkusrevyen starter, er til fri
disposition.
P.S. Det anbefales at indtage frokosten hjemme inden afrejsen, da bussen kører
direkte til Dyrehavsbakken.
Kl. 17.00: Forestillingen i Cirkusrevyen starter – varighed ca. 2 timer og 15 min.
Kl. 19.30: Spisning i ”Restaurant Hvide Hest”, hvor der serveres restaurantens ”Store Klassiske
aftenbuffet”. Drikkevarer er for egen regning.
Kl. 21.30: Afrejse til Assens.
Kl. 00.30: Forventet hjemkomst.

Deltagerpris
Prisen pr. deltager: Superpris - kun kr. 935,00 !!

Prisen omfatter:
Bustransport med Willemoes Rejser tur/retur incl. broafgift, moms, pladsreservation i bussen,
adm.gebyr, A-billet incl. billetgebyr til Cirkusrevyen samt den store klassiske aftenbuffet excl.
drikkevarer i Restaurant Hvide Hest.

P.S. Udflugten til Cirkusrevyen blev allerede udsolgt i foråret 2020.
Billetterne til Cirkusrevyen
Billetterne til Cirkusrevyen vil som sædvanligt blive udleveret til jer alle i bussen.
________________________________________________________________________________

Heldagsudflugt til Samsø torsdag den 9. september 2021
Torsdag den 9. september 2021 arrangerer klubben en heldagsudflugt til Samsø.
Program med oplysning om deltagergebyr, tilmelding og betaling m.v. vil fremgå af klubbens
nyhedsbrev januar 2021.
P.S. Reserver allerede torsdag den 9. september 2021 i kalenderen.

Udflugt til Energimuseet i Tange ved Bjerringbro tirsdag den 9.
november 2021
Tirsdag den 9. november 2021 arrangerer klubben en udflugt til det statsanerkendte Energimuseum
i et naturskønt område ved Tange sø og Gudenåen ved Bjerringbro, hvor deltagerne vil få en
uforglemmelig dag. Under opholdet på museet serveres en let frokost.
Program med oplysning om deltagergebyr, tilmelding og betaling m.v. vil fremgå af klubbens
nyhedsbrev januar 2021.
P.S. Reserver allerede tirsdag den 9. november 2021 i kalenderen.
________________________________________________________________________________

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.
_______________________________________________________________________________

NY aftale med Vestfyns Teater
I sæson 2020-2021 har Vestfyns Teaters 16 forestillinger, der spilles forskellige steder i Assens
Kommune-

TILBUD fra Vestfyns Teater til Alle ARF´s medlemmer/venner.
Der gives 10% rabat på op til 2 voksenbilletter pr. medlem pr. forestilling til alle 16 forestillinger
– se www.vestfynsteater.dk

Ved køb oplyses koden:

arf2021

Hvis I er en større gruppe, så ring til 30 28 29 65 og få et måske endnu bedre tilbud.
Og endnu en mulighed
Alle kan når som helst blive medlem af Vestfyns Teater og få 25% rabat. Det sker automatisk ved
samlet køb af billetter til mindst tre af sæsonens 16 forestillinger.
Kontingentet er inkluderet i billetprisen, så det er en reel besparelse.
Sæsonprogram
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, antal billetter, dit navn, adresse og telefonnummer samt koden arf2021. Du kan
også ringe til tlf. 30 28 29 65.

Spisning før forestillingerne i ARENA Assens, Haarby Kro og Vissenbjerghus
Se http://vestfynsteater.dk/teatermenuer/

Kom i teatret, når teatret kommer til dig!
_________________________________________________________________________

Klubbens aktivitetsplan for årene 2021 – 2025
1. Kulturrejse til Dresden i Tyskland i perioden onsdag den 3. – fredag den 7. maj 2021. (1
restplads)
2. Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen med spisning onsdag den 23. juni 2021.
(Udsolgt).
3. Heldagsudflugt til Samsø den 9. september 2021.
4. Udflugt med besøg i Energimuseet med let frokost ved Tange sø og Gudenåen ved
Bjerringbro den 9. november 2021.
5. 2 – dages udflugt til ”Jesperhus Blomsterpark” på Mors samt besøg på øen Fur i 2. kvt.
2022.
6. Udflugt til Sønderborgrevyen med frokost en lørdag i juni 2022.

7. Oplevelsesrejse ( 6 dage) til byernes by Paris med overnatning på udrejsen i Belgien i 3.
kvartal 2022.
8. Foredrag (Emnet er endnu ikke fastlagt) i 4. kvartal 2022.
9. Udflugt med besøg på Nordisk Film i Valby, Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2023.
10. 4 – dages rejse til Rügen i 2. kvt. 2023.
11. Heldagstur til ”Kongernes Jelling” og ”Brunkulslejerne i Søby” i 3. kvt. 2023.
12. 4 - dages oplevelsesrejse til Bremen med julemarked i Tyskland i 4. kvartal 2023.
13. 7 - dages rejse til Polen (Krakow) i maj 2024.
14. Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen samt Carlsbergmuseet i 2. kvt. 2024.
15. Dagstur til julemarked i Krusmølle v/Aabenraa, Sønderborg Slot og evt. grænsehandel i 4.
kvt. 2024.
16. 5 – dages rejse til Bornholm i 2. kvt. 2025.
17. Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2025.
18. Udflugt til ”Det nordfynske” Bisonfarmen i Morud og vådområdet ved Bogense i 3. kvt.
2025.
19. Heldagsudflugt til Holmegårds Glasværki Fensmark og Skovtårnet v/ Rønnede i 3. – 4. kvt.
2025.
_______________________________________________________________________________

Klubbens hjemmeside – www.arfassens.dk
Som oplyst i klubbens tidligere udsendte nyhedsbreve har klubbens fået en ny hjemmeside
www.arfassens.dk. Den nye hjemmeside, der fortsat er under udvikling, har fået et nyere design.
Den nye hjemmeside, der er lavet i Joomla, er responsive. Det betyder, at den automatisk tilpasser
sig alle skærmstørrelser. Den sikrer hermed en optimal visning, uanset om du besøger hjemmesiden
fra en PC, tablet eller mobil.
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret af klubbens webmaster Sanne Ravn Clausen – email:
s.ravn.clausen@gmail.com

____________________________________________________
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

___________________________________________________
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/ adm. af
Facebook:

Sanne Ravn Clausen, Skibhusparken 54, 5000
Tlf. 21 26 46 53
Odense C.
E-mail: s.ravn.clausen@gmail.com
________________________________________________________________________________

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 og Vestfyns Teater samt mange
sociale aktiviteter, herunder foredrag, udflugter, studieture på radio- og TV – stationer, 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. Vinen bliver overrakt på klubbens årlige ordinære
generalforsamling.
_______________________________________________________________________________

Indmeldelseskupon
Navn (på dig, der skaffer et nyt medlem):__________________________________________
Adresse:______________________________________________________________________
Jeg melder følgende ind i ARF:
Navn:_________________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
Telefon:_________________E-mailadresse:_____________________TV-alder(år):__________

Indmeldelseskupon
Navn (på dig, der skaffer et nyt medlem)____________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
Jeg melder følgende ind i ARF:
Navn:__________________________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________
Telefon:_______________E-mailadresse:_______________________TV-alder(år)___________
________________________________________________________________________________

Med venlig hilsen
god jul og godt nytår!
Bestyrelsen

