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TAK FOR ALT I DET GAMLE ÅR
Et turbulent første halvår

PAPIRPOST
SNART EN SAGA BLOT
Om man bryder sig om
det – eller ej, så nærmes
tiden hvor alt offentlig
papirpost i postkassen
bliver fortid, på bekostning af digitaliseringspostkassen.
Der skal ikke herske tvivl
for, at der for denne omlægnings proces, vil være
menneskegrupper som vil
blive de store tabere i det
spil.
Som hjælp herfor, har
klubbens hjemmeside
samlet de væsentlige af
almene henvisningslink til
en del ved offentlige sags
anliggende, indenfor
kommunale myndigheder
m.fl.
Kan åbnes ved klubbens
hjemmeside, ved ikonet
briefing siden.
Klubbens hjemmeside:
www.aulumefterlonsklub.dk

Efter en turbulent første halvår, med medlemskrise

for klubbens interne struktur omlægning, fra et
fagorganiseret efterlønsklub til en selvstændig seniorklub, har klubben overlevet og fortsætter sine
aktivitetsudførelse efter de udlagte formler som
udstedt aktivitetsprogram tegner.
Med kun få undtagelser har der stort set været
fuldt opbakning for efterårets klubmøder. Af naturlige årsager må vi se i øjnene at klubbens medlemmer ikke mere er så mobile for sin daglige adfærd som tidligere.
Som bekendt er seniorer ældre generationer, som
tidernes udvikling udlægger som belastning for det
øvrige samfund, ved for egen vinding dyrker rovdrift mod alle former for sociale velfærdsydelser,
som for ældre mennesker ofte glemmes, at ældre
mennesker er bærende grund elementer for vort
velfærdssamfund.

Valg til Ældreråd
Ved valg til ældreråd blev for lokalområdet AulumHaderup valgt Hans-Ejner Juulsen, som er boende i
Hodsager.
Efter forespørgsel for samarbejde vedr. ældres system problemer, har Hans-Ejner Juulsen tilkendegivet være hans opgave netop at formidle aktuelle
problemstillinger fra kommunalbestyrelsen til os
ældre, og ligeledes at bringe problemstillinger frem
til forvaltning og kommunalbestyrelse.
Er herfor hans ønske at vi som ældre mennesker
benytter ældrerådet som talerør mellem ældre og
kommunalbestyrelser.

GENERALFORSAMLINGER
Over det ganske land forekommer årets første kvartal ved generalforsamlingers tegn.
Generalforsamlinger er
øverste myndighed for vore
mange samfundsstyrer.
Det er ingen nedværdigelse, såfremt geneforsamlingen skønner dele ved mangeårige bestyrelser for
nedslidte, og ønsker nye
kræfter herved.
Nye kræfter kan være vejen ud af indoktrinerede
trædemøller, ved nytænkning for ikke bare:
”gør som vi plejer”

Holdet er sat
Så er kampen om taburetterne i Herning byråd afviklet og blev hertil ikke uventet, til det sejrende
blå fløj med 23 – 8 mandater.
Hertil må erkendes, at den vindende blå fløj har
markedsført sig med varen som solgte bedst, til
dennes fordel.
Som vindende hold er dette ikke ensbetydende for
værende det dygtigste hold, men er herved så
denne som folket i Herning kommune skal leve
med, gennem de næste fire år.
Mindretalsfløjen på 8 mandater går ikke herved i
koma, denne vil tage kampen op mod de kommende udfordringer for at opnå bedst mulige resultater gennem politiske handlinger.
Under valgkampen har mindretalsfløjen fremført
sin synliggørelse på en værdig og sober plan, uden
at gøre brug af uformelle formler for at kapre
stemme til egen vinding.

Fakta vedr. digital postkasse
Kilde: Herning Folkeblad - a.o.h. 26.11.2013.

Klubaktiviteter 2014
påbegyndes 15. januar

Såvel gamle som nye medlemmer er velkommen

Med tak for alt i
det gamle år
ønskes alle

Glædelig Jul og
Godt Nytår

Selv om det bliver pligtigt at have en digital postkasse, er der nogle, der kan slippe. Har man ikke
en computer med netadgang, kan det for eksempel
være vanskeligt at oprette en digital postkasse.
Demente kan også blive fritaget, eller personer
med et handicap, som gør dem ude af stand til at
kommunikere via en pc.
Man kan søge om fritagelse fra digital post på Borgerservice: http://www.herning.dk/borger

Dialogmøde i Herning den 28. september
To deltager fra klubbestyrelse deltog ved et dialogmøde i Herning den 28. september, vedr. ansøgning for §18 midler, til frivilligt socialt arbejde
i Herning kommune. Notatreferat herved:
http://aulumefterlonsklub.dk/referater/s1.pdf?_ca
che=1385105988

Årsafslutning ved julefrokost i Aulum Fritidscenter
Klubben afslutter sine årsaktiviteter 2013, ved en julefrokost i Aulum Fritidscenter onsdag den 4. december.
Klubaktiviteter påbegyndes igen onsdag den 15. januar, med ønske for gensyn
med alle, ved sædvanlig tid og sted, Kastaniegården i Aulum.

