Hydropensjonistenes forening i Oslo

3. desember 2021

Orientering til medlemmene
Kjære medpensjonist
Varsel om årsmøte
Foreningen vil avholde sitt årsmøte torsdag 17. mars 2022.
Forslag til fremleggelse på årsmøtet må være innsendt til styret innen 4. februar 2022.
Forslag til kandidater til valgene må være valgkomiteen i hende innen 4. februar 2022.
På valg er formann, sekretær, kasserer, 1medlemm av valgkomiteen samt revisor.
Innkalling til møtet blir sendt ut 10. februar 2022.
Administrasjon
Styret er glad for at vi nå kan ønske våre medlemmer velkommen tilbake til ordinær drift i foreningen
etter en krevende periode på over 18 måneder med Covid-19 og strenge restriksjoner.
Pandemien er dessverre ikke over enda, men siden vår aldersgruppe er fullvaksinert inkl. boosterdose
er vi rimelig trygge. Styret vil likevel presisere at dersom man har symptomer på luftveislidelse (hoste,
nysing, tett nese eller sår hals) må man holde seg hjemme og ikke komme på møte eller annen
aktivitet.

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. For påmelding til trimgruppen ta kontakt med oppmannen Geir Berge
på mobil 906 17 730? eller e-post: geirmberge@gmail.com
Deltagelse krever medlemskap i Bedriftsidrettslaget, Hydro Aktiv (tidligere HOBIL), til kr 120,- pr år. Etter
at IK ble nedlagt er det innført en ny betalingsordning. Denne er ikke helt på plass og kvalitetssikret
ennå. Beskjed om innbetaling og ”bruksanvisning” for ordningen vil komme snart.
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 2022.
Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig God Jul og et Godt nytt år!
Vennlig hilsen
for Styret

Per Aksel Lindberg

