SENIORKLUBBEN PFA
Kære PFA’er!
I forbindelse med at du forlader eller har forladt arbejdsmarkedet, enten som PFA-pensionist,
efterlønsmodtager, outsourcet eller fritstillet/fratrådt medarbejder, opfordrer vi dig til at melde dig
ind i Seniorklubben PFA. Er du stadig aktiv medarbejder, kan du blive medlem, fra du er fyldt 60
år.
Seniorklubben PFA blev stiftet den 14. maj 2003 af PFA’s pensionerede medarbejdere. Klubbens formål er at bevare kontakten mellem tidligere medarbejdere i PFA-koncernen og bevare
en tilknytning til PFA-koncernen.
Det koster 40 kr. om måneden af være medlem. Beløbet bruges til at medfinansiere alle de aktiviteter, klubbens bestyrelse arrangerer for medlemmerne.
Blanket til indmeldelse i Seniorklubben PFA finder du her på klubbens hjemmeside under ”Indmeldelse”. Indmeldelsesreglerne, jf. vedtægternes § 3, lyder:
Som medlemmer kan optages, når et af nedenstående betingelser er opfyldt:
- medarbejdere, som er pensioneret fra PFA-koncernen,
- ansatte medarbejdere i PFA-koncernen, der er fyldt 60 år,
- medarbejdere, der på PFA-koncernens foranledning er overflyttet til andet selskab, kan
optages fra deres fyldte 60. år,
- medarbejdere, der på PFA-koncernens foranledning er fratrådt, kan optages fra deres
fyldte 60. år.
En enig bestyrelse kan dog i særlige tilfælde dispensere fra disse regler.
Kun som medlem af Seniorklubben modtager du løbende information om udviklingen i PFA, kan
du leje PFA’s ferieboliger og kan du få glæde af de aktiviteter, som PFA måtte arrangere for
pensionerede medarbejdere.
Når du har meldt dig ind, får du tilsendt en medlemsoversigt, plan for klubbens kommende arrangementer og eventuelt invitation til et forestående arrangement og til Seniorklubbens lukkede facebookgruppe, Seniorklubben PFA.
Du er altid velkommen til at skrive til bestyrelse på seniorklubbenpfa@gmail.com.
Til din orientering kan vi oplyse, at Seniorklubbens bestyrelse pr. 23. marts 2020 består af:
Birgit Juul Bleibach, formand
Ole Paulsen, næstformand, webmaster
Britt Bargholz, kasserer
Irene Kraiberg, sekretær
Jørgen Mathiesen
Verner Aggerholm
Per Alban Hansen, suppleant
Freddie Barkov Andersen, suppleant

05.09.2020, BJU

