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5 dages Kulturrejse til Dresden i Tyskland i perioden mandag den 11.
– fredag den 15. maj 2020
I et samarbejde med Willemoes Rejser/Haarby Turist arrangeres en spændende 5 dages (4
overnatninger) kulturrejse til Dresden i Tyskland i perioden

Mandag den 11. – fredag den 15. maj 2020.
Dresden ligger smukt i en floddal ved Elben og byens status som kulturby går flere århundreder
tilbage, men byen blev sønderbombet af de allierede under 2. verdenskrig. Bombningerne, sammen
med 40 års byudvikling under det socialistiske styre, ændrede byens udtryk betydeligt. Siden
Tysklands genforening er byen blomstret op på ny, og den fremstår nu som et moderne
kraftcentrum, der er kendt for sit fokus på kunst, kultur og arkitektur. Dresden tiltrækker hvert år
mange gæster fra det øvrige Tyskland og hele verden til store begivenheder indenfor kunst og
videnskab.

REJSEBESKRIVELSE
Rejsebeskrivelsen skal betragtes som foreløbig. Den endelige rejsebeskrivelse, herunder
deltagerpris og betalingsfrist m.m. vil fremgå af nyhedsbrev januar 2020, der udsendes
umiddelbart efter klubbens bestyrelsesmøde den 9. januar 2020.

Mandag den 11. maj 2020
Kl. 06.00:

Afgang fra P-pladsen ved REMA 1000 i Assens.
Morgenkaffe og rundstykke ved bussen inden vi krydser grænsen
til Tyskland.
Kl. ? – sidst på eftermiddagen: Forventet ankomst til vores 3–stjernet - Ibis Hotel Dresden
Bastei, Prager Str. 5, Altstadt, 01069 Dresden. (Tlf.nr. 0049 –
35148564856.)
Kl. ?:
Aftensmad på hotellet.
Tirsdag den 12. maj 2020
Kl. ?:
Kl. ?:

Morgenmad på hotellet.
Vi ser nærmere på Dresden.
Vi tager på en byvandring med en lokal guide gennem det gamle
historiske centrum. Den smukke udsigt nydes over floden Elben
fra Brühlschen Terrasse. Vi fortsætter forbi Semperoperaen,
den katolske domkirke Hofkirche og Grünes Gewölbe med en
enestående smykkesamling.
Vi går ind i området med slottet Zwinger og besøger den
genopførte protestantiske Frauenkirche, som er kendt for at
være en af de smukkeste protestantiske barokkirker.

Kl. 19.00:

Herefter får vi en bid brød på egen hånd og har resten af
eftermiddagen fri til at nyde byen.
Aftensmad på hotellet.

Onsdag den 13. maj 2019
Kl. ?:
Kl. ?:

Morgenmad på hotellet.
Om formiddagen tager vi på en udflugt med båd til det smukke
Lystslot Pillnitz øst for Dresden.
Sejlturen på den smukke flod Elben varer ca. 45 min. Fra
floden går vi de ca. 700 meter hen til slottet, som er kinesisk
inspireret, blev overtaget af August den Stærke i 1694.
Her er der mulighed for at gå en tur i den flotte slotspark, der er
anlagt i barokstil med både engelsk, kinesisk og hollandsk
haveanlæg. Her er der mulighed for at nyde frokosten i de smukke
omgivelser.
Kl. ?: - hen på eftermiddagen: Afgang med bus tilbage til hotellet, hvor resten af dagen er til fri
disposition
Kl. 19.00:
Aftensmad på hotellet.
Torsdag den 14. maj 2020.
Kl. ?:
Kl. ?:

Morgenmad på hotellet.
Dagens udflugt går langs vinruten Sächsische Weinstrasse, hvor vi
Ser på vinproduktion langs floden Elben og en tur i det nordlige
bagland, hvor der ses frodige vinmarker på de mange skråninger.
Selv ferskner og abrikoser modnes her.

Kl. 19.00:
Kl. ?:

Undervejs besøger vi porcelænsbyen Meissen, som har historie,
der går helt tilbage til år 928. Her finder vi Europas ældste
porcelænsfabrik kendt for sit smukke porcelæn med 2 krydsende
sværd som varemærke.
Aftensmad på hotellet.
Efter aftensmaden på hotellet tager vi på en bustur langs Elben for at
se de flot belyste smukke bygninger på begge sider af floden.

Fredag den 15. maj 2020:
Kl. ?:
Morgenmad på hotellet.
Efter morgenmaden pakker vi bagagen i bussen, og så går det hjemad
med passende pauser undervejs.
Der bliver mulighed for grænsehandel ved Fleggaard.
Kl.?:

Forventet hjemkomst.

Deltagerpris og betalingsfrist
Deltagerpris og betalingsfrist endnu ikke fastlagt. Oplyses i forbindelse med udsendelse af
nyhedsbrev januar 2020 jfr. ovenfor.
I deltagerprisen er bl.a. følgende inkluderet:
Bustransport i 4 stjernet bus, kørende rejseleder, pladsreservation i bussen, moms, lokalguide,
administration, halvpension (4 overnatninger med morgenmad og 4 x aftensmad samt kaffe og
rundstykke ved bussen på udrejsen. Herudover udflugter med bussen samt bådtur i h.t.
rejsebeskrivelsen.

Tilmelding
Tilmelding til kulturrejsen skal ske til Bent Clausen på tlf. 21 78 31 39 eller på e-mail:
abclausen@youmail.dk fra mandag den 25. november 2019 kl. 10.00. Deltagelse
sker efter først til mølle princippet.

P.S. Hurtig til melding tilrådes, da der vil blive rift om de 54 pladser på rejsen.
________________________________________________________________________________

Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen onsdag den 24. juni 2020
De seneste 7 års store succeser med udflugter til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen gentages også i
2020.

Udflugten finder sted onsdag den 24. juni 2020.
Klubben har allerede sikret sig 58 stk. A-billetter til Cirkusrevyens eftermiddagsforestilling
kl. 17.00.

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 og kan samtidig
fejre sit 40 års 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.

Tilmelding
Tilmelding til udflugten skal ske til kasserer Bent Clausen på tlf. 21 78 31 39 eller på e-mail:
abclausen@youmail.dk fra mandag den 25. november 2019 kl. 10.00.

Deltagelse sker efter først til mølle princippet.
Hurtig tilmelding tilrådes, da der altid er stor interesse for denne årlige udflugt.
Betalingsfrist
Deltagerprisen kr. 935,00 bedes venligst indbetalt/overført til klubbens konto i Danske Bank –
reg.nr. 1551 – kontonr. 910 05 27100 snarest og senest den 15. februar 2020.

Billetterne til Cirkusrevyen
Billetterne til Cirkusrevyen vil som sædvanligt blive udleveret til jer alle i bussen.

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 er OPHØRT!!!!
Aftalen, som klubben indgik i januar 2015 med SparePart.dk i Assens om reparation af
mobiltelefoner (smartphones, IPhones, Tablets, IPads m.fl.), salg af tilbehør til mobiltelefoner
samt salg af reservedele m.m er OPHØRT med omgående virkning på grund af ændrede
ejerforhold.
Det har ikke været muligt at forny aftalen med de nye ejere.
_______________________________________________________________________________

NY aftale med Vestfyns Teater
I sæsonen 2019-2020 har Vestfyns Teater 17 forestillinger, der spilles forskellige steder i
Assens KommuneKlubben indgået en ny aftale med Vestfyns Teater for sæsonen 2019-2020 som følger:

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 efterårssæsonen og 4 forestillinger i forårssæsonen), der er med i Vestfyns
Teaters abonnementsordning – se www.vestfynsteater.dk

Ved køb oplyses koden:

arf1920

Hvis der er tale om en større gruppe, så ring til 30 28 29 65 og få et måske endnu bedre tilbud.
Grupperabat gives også til de forestillinger, der ikke er med i abonnementsordningen.
Og endnu en mulighed
Alle kan når som helst blive medlem af Vestfyns Teater og få 30% rabat på
abonnementsforestillinger. Det sker automatisk ved køb af billetter til mindst tre af disse
forestillinger.
Kontingentet er inkluderet i billetprisen, så det er en reel besparelse.

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 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 arf1920. 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.

Kom i teatret, når teatret kommer til dig!
_________________________________________________________________________

Klubbens aktivitetsplan for årene 2020 – 2024
1. Kulturrejse til Dresden i Tyskland i perioden onsdag den 11. – fredag den 15. maj 2020.
2. Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen med spisning onsdag den 24. juni 2020.
3. Heldagsudflugt bl.a. med ”Sejltur med frokost på Kielerkanalen i Tyskland” den 9.
september 2020.
4. 4-dages rejse til Rügen i Tyskland i (uge 20) - 17. – 23. maj 2021.
5. Udflugt med besøg i Sønderborgrevyen med frokost i juni 2021.
6. Heldagsudflugt til Samsø i 3. kvartal 2021.
7. Udflugt med besøg i Energimuseet med spisning i Tange ved Bjerringbro i 4. kvartal 2021.
8. Udflugt med besøg på Carlsberg Museet, Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2022.
9. 2 – dages udflugt til ”Jesperhus Blomsterpark” på Mors samt besøg på øen Fur i 2. kvt.
2022.
10. Oplevelsesrejse (5 – 6 dage) til byernes by Paris i 3. kvartal 2022.
11. Foredrag (Emnet er endnu ikke fastlagt) i 4. kvartal 2022.
12. Udflugt med besøg på Nordisk Film i Valby, Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2023.
13. Udflugt til ”Det nordfynske” i 2. kvt. 2023.
14. Heldagstur til ”Kongernes Jelling” og ”Brunkulslejerne i Søby” i 3. kvt. 2023.
15. 4-dages oplevelsesrejse til Bremen med julemarked i Tyskland i 4. kvartal 2023.
16. 7 dages rejse til Polen (Krakow) i maj 2024.
17. Udflugt til Dyrehavsbakken og Cirkusrevyen i juni 2024.
18. Dagstur til julemarked i Krusmølle v/Aabenraa, Sønderborg Slot og evt. grænsehandel i 4.
kvt. 2024.

Klubbens hjemmeside – www.arfassens.dk
Som oplyst i klubbens tidligere udsendte nyhedsbrev maj 2019 er klubbens nye hjemmeside
www.arfassens.dk nu tilgængelig. 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
sigalle skærmstørrelser. Den sikrer hermed en optimal visning, uanset om du besøger hjemmesiden
fra en PC, tablet eller mobil.
DK Hostmaster er fortsat klubbens Hostmaster. Klubben betaler et årligt gebyr for sikring af
domænet www.arfassens.dk.
www.arfassens.dk har samtidig fået et nyt (gratis) webhotel ved en af webmaster Sanne Ravn
Clausen´s kontakter, der sørger for, at klubbens data (referater, nyheder, billeder m.v.) ligger sikkert
inden for DK´s grænser.
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med nyhedsbreve fra både klubben, forbundet og
kredsen samt billeder, historik og ikke mindst de mange aktivitetstilbud, herunder udflugter
og rejser i ind- og udland.

_____________________________________________________
Sagen om tilbagebetaling af licensmoms – Hvad er der sket?
Status på ”Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage”s retssag!!
Foreningen indgav den 29. september 2017 stævning mod Danmarks Radio (DR) og
Skatteministeriet.
Sagen blev oprindelig anlagt ved Københavns Byret, men med anmodning om, at sagen skulle
henvises til Østre Landsret, da den angik principiel spørgsmål.
I maj 2018 besluttede Københavns Byret, at sagen skulle henvises til Østre Landsret samtidig med,
at Byretten godkendte sagen som et gruppesøgsmål.
I april 2018 modtog foreningen svarskrifter fra henholdsvis Danmarks Radio og Skatteministeriet,
hvor begge parter påstod frifindelse. Skatteministeriet anerkendte i sit svarskrift, at hvis moms af
medielicensen var opkrævet med urette, da kunne kravet fuldt ud rettes mod Skatteministeriet.
I juli 2018 blev der derfor indgået en procesaftale med Danmarks Radio (DR) og Skatteministeriet,
der indebar, at Danmarks Radio (DR) udtrådte af sagen og sagen herefter alene føres mod
Skatteministeriet. Danmarks Radio (DR) har dog i henhold til procesaftalen forpligtiget sig til at
bistå med at verificere gruppemedlemmernes betaling af medielicens, hvis udfaldet af sagen bliver,
at Skatteministeriet skal tilbagebetale momsen.

Da sagen drejer sig om fortolkning af EU´s momsdirektiv har foreningen fremsat begæring om, at
Østre Landsret skal forelægge sagen præjudicielt for EU-domstolen for Landsretten træffer
afgørelse.
Det er forventningen, at en udtalelse fra EU-domstolen reelt vil afgøre sagen. Skatteministeriet har
erklæret sig enig i, at sagen egner sig til præjudicielt forelægges for EU-domstolen og Østre
Landsret har derfor besluttet, at sagen skal forelægges præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen.
Status på nuværende tidspunkt er, at parterne i fællesskab udarbejder en forelæggelseskendelse,
således at sagen i løbet af 2019 vil blive sendt til EU-domstolen.
Et endeligt svar fra EU-domstolen forventes dog tidligst i 2020.

Vil du betale halv licensmoms? – Sådan gør du!
Du kan spare halvdelen på medielicensen, hvis du er folkepensionist. I år er besparelsen på kr.
963,50.
Ordningen med halv medielicens gælder for folkepensionister, der har en såkaldt tillægsprocent på
100. Tillægsprocenten viser, hvor meget man kan få i forskellige tilskud ved siden af
folkepensionen.
Det er kun muligt at få halv medielicens, efter at man har ansøgt Danmarks Radio (DR) og fået
ansøgningen godkendt hos kommunen.
Du kan få nedsat medielicens, hvis du er folkepensionist og din personlige tillægsprocent er 100.
Din personlige tillægsprocent fremgår af din pensionsmeddelelse.
Udfyld ansøgningsskemaet, som du kan hente på Danmarks Radios hjemmeside eller hos din
kommune.
Få underskrift og stempel fra din kommune, som skal bekræfte, at du opfylder betingelserne.
Send ansøgningsskemaet til Danmarks Radio. Adresse fremgår af skemaet fra Danmarks Radios
hjemmeside.
Din licens bliver ændret til nedsat licens fra den dato, som DR Licens modtager din gyldige
ansøgning.
Nedsættelsen af medielicensen sker således fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget hos
Danmarks Radio. Nedsættelsen sker ikke med tilbagevirkende kraft.

Flere kan få nedsat medielicens
I dag betaler 195.000 danskere nedsat medielicens.

Tal fra Udbetaling Danmark viser, at over 307.000 folkepensionister lever op til kravene om at få
nedsat medielicens.
Den fulde licens for 2019 er kr. 1.927,00.
I 2020 og 2021 bliver medielicensen yderligere reduceret, indtil den er helt udfaset i 2022.

Endnu ikke beløb for 2020
Hvor meget den enkelte licenspligtige skal betale i 2020 og 2021 beregner Kulturministeriet først
senere i 2019 og 2020, oplyser Danmarks Radio.
Danmarks Radio forventer, at ordningen med nedsat licens for folkepensionister fortsætter, indtil
danskerne fra 2022 skal finansiere udgifterne over skatten.
Folkepensionister, der i dag betaler nedsat licens, vil fra 2022 modtage en såkaldt mediecheck, der
kompenserer for dele af udgiften.
Allerede fra i år udbetales der mediecheck. Du får automatisk mediechecken, hvid du opfylder
betingelserne. Du skal ikke søge selv.
Alle, der har fjernsyn, computer, smartphone eller tablet med internetforbindelse skal betale
medielicens.
Emner:
Licens (Link: https://fagligsenior.dk/tag/licens/)
Medielicens (Link: https://fagligsenior.dk/tag/medielicens/)
Nedsat licens (Link: https://fagligsenior.dk/tag/nedsat-licens/)

Indbetaling af medlemskontingent for året 2020 – Har du
tilmeldt dig NETS – Betalingsservice (BS)?
NETS varsler ændrede priser for papirindbetalingskort!!!!!
Som følge af de seneste års omkostningsudvikling til porto, print gennemfører NETS prisændringer
på papirindbetalingskort.
De nye priser for indbetalingskort træder i kraft med virkning pr. 1. april 2019.
Dannelse og standard udsendelse til adresse i Danmark ændres fra kr. 6,87 til kr. 7,69 pr. stk.
Klubbens bestyrelse opfordrer derfor fortsat medlemmerne til at tilmelde sig
Betalingsservice. De af vore medlemmer, der endnu modtager en kontingentopkrævning på

FI – papirindbetalingskort, opfordres således til at tilmelde deres opkrævning til
Betalingsservice.
Dette sparer såvel medlemmerne som klubben for ekstra gebyrer.
Når du tilmelder dig Betalingsservice, 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 2019 har
tilmeldt sig BS inden 15. januar 2020, trækkes 1 vinder af 1 flaske vin på klubbens årlige
ordinære generalforsamling i 2020.
Datoen for den årlige ordinære generalforsamling i 2020 bekendtgøres i klubbens næste
nyhedsbrev, der forventes udsendt i slutningen af januar 2020.
______________________________________________________________________________

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

Webmaster/ adm. af
Facebook:

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

Kasserer og
nyhedsredaktør:

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 og Vestfyns Teater samt 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. 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-mail-adresse:________________________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
Glædelig jul og godt nytår!
På gensyn i 2020
Bestyrelsen

