
 

 

Bestyrelsen 2018: 
Formand Ivan Sejersen 
Madekildeengen 24, 8850 Bjerringbro . 
Telefon 8668 2397 mobil 6146 8112 
E-mail: ivans@bknet.dk 
 
Næstformand Henning Andersen 
Egernvej 5 
8382 Hinnerup 
Telefon mobil: 2441 7165 
E-mail: hea@tejn.dk 
 
Kasserer Chresten Rasmussen 
Søhøjen 105,  8381Tilst. 
Telefon mobil 4068 5054 
E-mail: evajoy@stofanet.dk 
 
Sekretær Per Olesen 
Danmarksvej 22, 1. tv 
8800 Viborg 
Telefon 8661 0492 mobil 2126 0492 
E-mail: peol@kabelmail.dk 
 

Bestyrelsesmedlem Ove V. Olesen 
Frøvangen 1 C 
8920 Randers NV 
Telefon mobil 2426 0896 
E-mail: ovevagn@gmail.com 
 
Bestyrelsessuppleant Eva Hansen 
Slåenbakken 20 
8520 Lystrup 
Telefon 8622 4255. Mobil 2119 3877 
E-mail: emhjvh@gmail.co 
 
Bestyrelsessuppleant Ove Laursen 
Strandbakkevej 15, 8250 Egaa 
Telefon 8622 2420, mobil 2993 3101 
E-mail:  ovelobeo@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Velkommen i  
Falcks Veteranklub 807,  

Midtjylland 
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Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Veteranklub 807, Midtjylland. 
Klubben blev stiftet den 10. september 1986.  
 
Formål. 
Klubbens formål er primært at samle tidligere medarbejdere, som 
enten på grund af alder, sygdom eller overgang til efterløn er 
fratrådt tjenesten ved Falcks Redningskorps. I klubben vil man 
søge at bevare og udbygge det kammeratlige samvær, ligesom 
man vil bestræbe sig på at bevare kontakten til den tidligere fælles 
arbejdsplads, for derigennem at skabe mulighed for fortsat 
orientering om både den lokale udvikling og Falck i almindelighed. 
 
Medlemskab. 
For at blive medlem i veteranklubben skal man 
- være medlem af Falcks Personaleforening 
- være pensioneret ved 65/67 år eller være på efterløn eller 
  være afskediget på grund af sygdom og opnå præmiefri- 
  tagelse fra Forenede Gruppeliv 
 
Økonomi 
Klubben får sine indtægter fra Falcks Personaleforenings 
Velfærdsudvalg og klubmedlemmernes kontingent, som opkræves 
hvert år i januar måned. Kontingentet  betales via bank/netbank. 
 
Aktiviteter i klubben. 
Bestyrelsen planlægger årets arrangementer. Der sendes 
indbydelse til de enkelte arrangementer. Bestyrelsen modtager 
gerne ideer til udflugter. Der vil normalt være en mindre 
egenbetaling til arrangementerne.  
 
Tilmelding til arrangementerne. 
På indbydelsen står der, hvem der modtager tilmelding. Pladser 
tildeles  efter ”først til mølle” princippet. Når man tilmelder sig, får 
man med det samme at vide, om man får  plads på arrangementet, 
eller man kommer på venteliste. Betaling skal ske til klubbens 
bankkonto senest til den tidsfrist, der fremgår af indbydelsen. 
 

 
 
Veteranforeningen. 
De lokale klubber er samlet i Veteranforeningen, hvis formand 
repræsenterer klubberne i forhold til Falcks Personaleforening. 
 
Veteranfest. (afholdes ikke f.n. pga. manglende tilslutn.) 
Hvert andet år afholder Veteranforeningen en årsfest, hvortil alle 
klubbernes medlemmer inviteres. Her er mulighed for at møde 
gamle kolleger fra andre dele af landet.  
 
Mærkedage. 
Klubben sender en opmærksomhed på medlemmernes 
fødselsdage ved  70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, o.s.v.. Bestyrelsen får 
fødselsdagslister fra Personaleforeningen. 
Vi ved ikke hvornår medlemmerne har bryllup, sølvbryllup eller 
guldbryllup. Bestyrelsen modtager gerne besked om disse 
begivenheder, så vi kan meddele dette til Personaleforeningen. 
Bestyrelsen modtager også gerne besked om medlemmer der er 
langtidssyge, så vi kan sende en opmærksomhed. 
 
Dødsfald. 
Skulle man blive bekendt med et dødsfald blandt klubbens 
medlemmer, bedes man give bestyrelsen besked, så 
Personaleforeningen og klubben kan sende en opmærksomhed.  
 
Klubbens bankforbindelse 
Nordea, reg. nr. 1944konto 1520419973 
(Indbetaling af kontingent og betaling for arrangementer) 
 
Hjemmeside: 
www.falckveteranklub807.dk 
 
Log in 
Username:     
Password:      
 

http://www.falckveteranklub807.dk/

