Team Seniors evaluering (årsfest) fredag den 16. november 2018
Team Senior afholder evaluering af året 2018 den 16. november kl. 17.00
i Lokalcentret Ankersgade 21 på Frederiksbjerg.
Det er her ved evalueringen, man kan være med til at fejre Team Senior og få indflydelse på
klubbens fremtid.
De seneste år har vi været 55-60 deltagere. Det betyder noget, at der kommer så mange som muligt,
da det fremmer sammenholdet og klubånden. Som formanden skrev tidligere: ”Det er vigtigt at

alle, der ikke er syge, deltager.”
Der afholdes evaluering fra kl. 17.00 med valg af dirigent og referent
og formand Ove Kehlets beretning om året der gik i Team Senior.
Herefter er ordet mere frit: forslag om Team Seniors videre udvikling er meget velkomne.
Der er også mulighed for at komme med orientering om cykeltemaer at forskellig art.

Kl. 18.30 er der festlig middag – Det er Cafe Frederik som sørger for maden, hvilket
garanterer mad af højeste kvalitet.

Forret:

Varmrøget (hjemme-) laks, på salatbund,
med brød og dressing (portionsanrettet)

Hovedret:

Langtidsstegt oksekød,
stegte hele kartofler, skysovs med rødvin,
rodfrugter, salat

Kaffe og te med småkager og søde sager
DRIKKE:

Peder Tanderup (3for2vin) giver velkomstdrink til alle.
Vin til maden er ad libitum, både hvidvin og rødvin.
Øl koster 15 kr.
Sodavand (½ liter fl.) koster 20 kr.

I år har vi fået et særlig godt tilbud med rengøring og opvask, således at der denne gang ikke er
nogle af medlemmerne, der skal blive længere efter evalueringen og sørge for opvask og affald.
Middagen varer fra 18.30 til 23.30 inkl. festlige indslag
– herunder Team Senior All Stars som tager adskillige føringer under mottoet:
Husk vi spiller ikke godt men højt! (gælder både kor og orkester).
Der vil være sikre hits fra bagkataloget samt nye musikalske udfordringer.
Kl. 23.30-24.00 Oprydning
Prisen for det hele er 240,- kr.,
som skal indbetales til klubkassen (Kasserer Ole Eriksen) senest en uge før evalueringen, dvs.
9. november 2018: konto 3283 – 3283536335. Husk at angive dit navn på indbetalingen.
Med cykelkammeratlig hilsen
Gert Laursen, Torben Zidore, Peter Rørmand

