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Seniorudvalget 2014 

 

 

 

 

af 01.01.2003



Knud & Lilli Madsen                 4826 3381 
Bryggerengen 34                 2427 5958 
3210 Helsinge                                                                    

    knud@mgv.dk 
(Formand) ansvarlig for julefrokost 
 
Svend-Aage Rasmussen                4826 3959 
Agernvej 12                 2945 9086 
3400 Hillerød                                                     

svaarasmussen@hotmail.com 
svaarasmussen@gmail.com 

Ansvarlig for sommertur og regnskab                                   

Gert & Winnie Terkildsen                3251 8905 

Bry Rupvej 80                                                                                                2045 0256 
2770 Kastrup                                   

gt8408635@gmail.com 
Ansvarlig for Bowling 
 
Erling Andersen & Bodil Jørgensen                                    4821 0729 
Karlsgavevej 56                 4050 8384 
3300 Frederiksværk 
                                                                                      erling-andersen@hotmail.dk 
 
Ansvarlig for grill aftener / revyture 
 
Suppleant: 
Jørgen & Anni Lenskjær                 4919 1656 
Humlebækvej 46                  2460 9253 
3480 Fredensborg                     
                                                                                                                            lenskjaer@live.dk 
 

Seniorafdelingens bankkonto 

Danske Bank     reg. 4356 konto 3543882089  

Find os på Seniorafdelingen på NBV’s hjemmeside www.nbv.dk  
Foreningsformand: 
Ole & Birthe Frederiksen                 3969 6810 
Tobaksvejen 8                  4030 6810 
2860 Søborg                                           
                   nbv@nbvformand.dk 

Foreningskontor: 
Nordre Birks Vognmandsforening:                  3833 1936 
Att. Vivian Bigom    
DTL Region Øst                                     
Københavnsvej 265                                                                         nbv@nbv.dk                         
4000 Roskilde 
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Formåls paragraffer  for Nordre Birk’s Vognmandsforening’s seniorafdeling 
 
Formål: 

Seniorafdelingens formål er at samle tidligere vognmænd fra NBV med    
tilknytning til erhvervet, i en seniorafdeling og hermed give muligheder for at 
deltage i fælles aktiviteter og bistå den siddende bestyrelse ved diverse 
arrangementer såsom udstilling, fester m.m. 

 
Seniorafdelingen har ingen styrende funktion i NBV, men er udelukkende 
baseret på et socialt samvær, hvor tidligere vognmænd kan opretholde 
kontakten til og om Vognmandserhvervets faglige, strukturelle og 
foreningsmæssige aktiviteter. 
 
Seniorafdelingen vil modtage 5.000,00 kr. årligt til dækning af tryksager og porto 
fra NBV. i en periode på 5 år. 
 
Den årlige skovtur som afholdes af NBV for seniorer vil være gratis for 
medlemmer og deres ægtefælder i en periode på 5 år. 
 

Medlemmer: 

Som medlemmer i seniorafdelingen kan optages passive og æresmedlemmer fra 
NBV. Enker efter afdøde medlemmer af seniorafdelingen kan fortsætte 
medlemskabet af afdelingen og deltage i afdelingens forskellige aktiviteter. 
I en periode på 5 år vil medlemmerne være kontingent fri og beløbet blive 
udbetalt til afdelingen fra NBV. 
Aktive medlemmer over 60 år som vil støtte og deltage i afdelingens 
arrangementer kan optages. Disse kan ikke modtage NBV’s julekurv som vil 
være valgfri ( kurv, vin eller gavekort på 300,00 kr. ) 

 
Årsmøde: 

Seniorafdelingen afholder et årsmøde hvor der vælges et seniorudvalg på 4 
medlemmer for 1 år, som selv konstituerer sig med en udvalgsformand. 

Der vælges også 1 suppleant for 1 år. 

 

Paragrafferne revideret på generalforsamlingen den 20. marts 2013. 

 

Seniorudvalget. 

 
 


