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Hydropensjonistenes forening i Oslo  20.november 2019 

Orientering til medlemmene 

Kjære medpensjonist 
 
Varsel om årsmøte 
Foreningen vil avholde sitt årsmøte 12. mars 2020. 
Forslag til fremleggelse på årsmøtet må være innsendt til styret innen 1. februar 2020. 
Forslag til kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende innen 1. februar 2020. 
På valg er formann,  sekretær, kasserer, 1 medlem av valgkomiteen, samt revisor. 
Innkalling til møtet blir sendt ut 6. februar 2020. 
 
Administrasjon 
Styret la ved et eget brev til alle uten e-post adresse ved forrige utsendelse. Responsen på dette var 
meget positiv og resulterte i flere nye e-post adresser samt mange oppryddinger i 
medlemsregisteret. Styret takker for positiv respons.. 
Styret ønsker fortsatt at de medlemmer som ikke allerede har oppgitt en e-post adresse til 

foreningen gjør dette så snart som mulig. 

Vi regner med at våre sponsorer (Hydro, Statoil, Yara og Praxair) vil gi tilsagn om midler for 2020. Det 
er imidlertid fortsatt reduksjoner i tildelingen. Vi har også en netto avgang i medlemsmassen siden 
rekrutteringsgrunnlaget nå er Hydro alene og flere faller fra. Vi må derfor øke vårt inntektsgrunnlag. 
Egenandel på dagsturen økes derfor til kr 300,- for medlemmer og kr 400,- for ledsagere. 
 
Vår meget dyktige kulturkontakt, Kari Veen, har dessverre bedt seg fritatt for vervet fra og med 2020. 
Kulturprogrammet for våren 2020 (vedlagt) blir derfor det siste fra Kari.  
Styret takker så meget for innsatsen. 
Påmeldingene til aktivitetene i kulturprogrammene har dessverre vist en nedadgående tendens og 
det er få medlemmer som utnytter dette tilbudet. Styret har ikke funnet noen arvtager etter Kari og 
med mindre det melder seg noen til å overta vervet som kulturkontakt vil kulturprogrammet for 
våren 2020 bli det siste. 
 
Pensjonistenes trimgruppe på Vækerø 
Alle pensjonister er velkommen til å delta i trimgruppen. Trimprogrammet er meget nyttig for de 

fleste og absolutt overkommelig for alle. Deltagelse krever medlemskap i Bedriftsidrettslaget, HOBIL, 

til kr 100,- pr år. Dette ordnes ved å betale til bankkonto: 8101.40.68368. Skriv HOBIL 2020 og navnet 

ditt i meldingsfeltet. For påmelding til trimgruppen ta kontakt med oppmannen Geir Berge på mobil 

906 17 730  eller e-post: geirmberge@gmail.com 

Parkering 

Vi minner igjen om at parkering i forbindelse med våre møter må skje på parkeringsplassen på høyre 

side når man kommer inn på kontorområdet på Vækerø. Det er gratis parkering etter kl. 17.00. 

Dersom det er fullt på plassen er det mulig å parkere på baksiden av bygg A-D mot idrettshallen. 

Vedlagt følger program for våren 2020. 
 

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig God Jul og et Godt nytt år! 
 
Vennlig hilsen 
for Styret 
Per Aksel Lindberg 
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