
Hej alle medlemmer 

  

  
I skal lige høre lidt nyt fra klub 803. 

  

På landsplan er vi 10 lokale klubber under Falcks personaleforening. Klubberne 

blev oprettet for over 25 år siden, så pensionister kunne bevare kontakten til 

kollegaer og stadig få nogle oplevelser med tidligere kollegaer. 
 

Vi får velfærdmidler i forhold til antal medlemmer fra Falck. Alle klubbens 

medlemmer betaler et kontingent som bliver fastsat på generalforsamlingen. 

I 2004 da Jørgen Lavridsen var formand efter Johannes Nordskov var der 110 
medlemmer i vores klub. I dag er vi 132 medlemmer. 

 

Vi har i 2 år haft problemer med Corona da vi ikke kunne afholde 

arrangementer og måtte også aflyse noget som var sat i gang.  
Vi har skåret ned, således at vi laver et forårs arrangement og et efter års 

arrangement + generalforsamling med julefrokost på Hvide Svaner. 

 

Vi har slettet vores hjemmeside, men ved at gå ind på dette link: 
https://www.falckveteran.dk/ og scrolle ned til Klub 803 Sjælland, kan du finde 

alle de oplysninger og billeder du har brug for 

 

Undertegnede var til formandsmøde i Svendborg d. 25. maj 2022 hvor hele 

bestyrelsen er en klub af folk på over 75 år. 
Både landklub formand og kasserer fra Nordjylland trak sig grundet sygdom og 

alder. Undertegnede var dirigent og yngste, og det var en hård kamp at finde 

en ny landsformand. Det blev Orla Johansen fra Klub 802 Nordsjælland. Vi 

kunne ikke finde en ny landskasserer, og det aftaltes at vi skulle lave et nyt 
møde via TEAMS. Efter 8 dage meddeler Orla, at Henning Hermansen fra 

samme klub har taget kasserer jobbet. 

 

Alle klubber står i øjeblikket i samme situation, at de nye som først er fyldt 65 
år ikke ønsker at deltage i bestyrelses arbejdet. Ved sidste generalforsamling 

havde jeg kontakt med 9 medlemmer som var født i 50erne. Kun Per Kleis 

Frandsen sagde ja til sekretær jobbet. 

 

Onsdag d. 20 april havde Mariann lavet en tur til Holmegårds Glasværk hvor 
der deltog 62. Rigtig god tur og fin bespisning. 

 

Efter ønsker fra medlemmer, prøvede Mariann at lave en tur sammen med 

Herfølge turist til Skagen og Læsø med 2 overnatninger. Der var bestilt en 
dobbeltdækker bus til 83 medlemmer, men der var desværre kun tilmeldt 46 

således at vi kunne nøjes med en almindelig bus. 

Flot vej, god tur, godt arrangeret, fine værelser, god mad, stor oplevelser på 

Læsø hvor vi selvfølgelig så salt syderiet og den lokale Falck station. 

https://www.falckveteran.dk/


Orienteringen er tænkt som en appetit vækker til de lidt yngre, til at gå ind i 

bestyrelses arbejdet, når nogen at vi gamle står af. 

  
Næste generalforsamling og julefrokost bliver mandag d. 5 december 2022 på 

Hvide Svaner. Der bliver udsendt indkaldelse. 

  

  

Bedste hilsner 
Arne Stevns Sørensen. 

Formand.        

 


