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Kære alle. 

 

Lokalgruppemøde 2018: 

Hermed indkaldes der til Lokalgruppemøde i Aarhus d. 08. Februar 2018 kl. 11.00. Det bliver afholdt på Ny 

Banegårdsgade 42 somdet er ved siden af JIF`s Motionscenter. Det er samme sted som vi har holdt de 

seneste år. 

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal som der står i TPO lokalgruppen Aarhus vedtægter §4 stk. 6 

være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før lokalgruppemødet afholdes. 

Der er hængt tilmeldingslister for deltagelse i mødet/efterfølgende spisning samt en forløbig dagsorden op 

på lokalgruppens opslagstavle. 

 

 

Elektronisk holdansøgning: 

Mandag d. 20.11.17 åbnede vi op for at der kunne søges på venteliste til holdene bla. via vores hjemmeside. 

Selvom vi havde testet den elektroniske holdansøgning, så viste det sig at nogle medlemmer havde 

problemer med at bruge den. Det er dog lykkedes for andre medlemmer at få sendt en holdansøgning via 

hjemmesiden. 

Vi anerkender at der har været problemer for nogle, men fastholder at proceduren er gældende og at vi 

efterfølgende har taget de hensyn vi kunne ifht de berørte. 

 

 

Holdrepræsentanter: 

Holdvalget er overstået og da antallet af pladser i faste hold er ændret, har vi måttet ændre på holdantal og 

holdstørrelser. 

Vi skal i den forbindelse have nye holdrepræsentanter og søger hermed følgende kandidater til holdene. 

Interesserede kan sende en mail til Bo M. Sørensen (bosoe@dsb.dk) eller lægge en seddel i lokalgruppens 

dueslag nr. 240 senest d. 08.12.11. 

 

1 repræsentant til Hold A. Morgenhold. Fri hver anden weekend 

1 repræsentant til Hold B. Aftenhold. Fri hver anden weekend 

1 repræsentant til Hold C. Blandet mødetid. Fri hver anden weekend 

1 repræsentant til Hold D. Blandet kørsel. Traditionelt fri 

1 repræsentant til Hold E – H. Reservehold + BGU ture 

 

BGU-tur i K18-1a: 

Bestyrelsen har i forbindelse med overgangsturlisten mellem K17 og K18 som er gældende fra d. 10.12.17 

til d. 07.01.18, accepteret en BGU-tur om fredagen på 9 timer og 26 minutter. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Bo K. Willestofte 

Lokalgruppeformand 

TPO Lokalgruppe Aarhus 
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