
 

Nyhedsbrev – Februar 2023 

Februar 2023 
Kære medlemmer 
 

Vinteren er ved at være ovre og vi er nu i gang med foråret og derved 

tæt på en ny sæson i HyggeBio. Denne starter med valg af næste års 
film, når vi har generalforsamling torsdag den 16. marts 2023. 
 

Du indbydes herved til generalforsamling - 
torsdag den 16. marts 2023 kl. 13.15. 

 

Vedlagt er indkaldelsen til årets 

generalforsamling, som også vil ligge 
fremme på filmdagen den 16. februar. 
Bemærk, at vi behøver nye unge i 
bestyrelsen. Kom frem glad og villig til, at 
bruge energi på at bruge nogle år fremover 
til at føre HyggeBio videre.  

Selv er formanden (Michael) 75 og stadig frisk, men håber, at flere 
melder sig til at føre foreningen videre. Han har stadig 2-6 år i sig 
endnu – men meld dig gerne til ham, så i kan tage en snak.  
 
 

Vi mangler dig, så kontakt formanden og tag en snak. 

 
 
 

Vedlagt er også - HyggeBio Data tilsagn 

– som er et dokument, som vi må bede 
dig om at underskrive. Såfremt du ikke 
kan printe det ud, kan det udleveres og 
underskrives på filmdage. Hvis du ikke 
har mulighed for dette vil det være at 
finde i næste sæsons kuvert. 
 
 



 

Medlemskort fra Danske Seniorer 

Det var lidt af en katastrofe, da medlemskortene 

fra Danske Seniorer kom. Det betød at 
bestyrelsen måtte arbejde hårdt for at få dem 
sorteret. Der har været lidt hård snak til nogle 
medlemmer og det undskylder vi meget. Vi var 
stresset idet medlemskortene ikke var sorteret 
som vi havde regnet med, så vi måtte i gang. Vi 
kan love dig en ting – der vil ske ændringer. Så 
fremover vil det blive leveret på anden måde. 

 
 
 

Vi håber på tilgivelse fra jer medlemmer.  

Vi vil gøre det bedre næste gang.  
 
 

 
Den lille gule 

Håndbogen udkommer hvert år i januar/februar 

med nyttig viden om folkepension, tillægs%, 
forskellige tillæg, pension fra udlandet, 
ældrecheck, nedsat medielicens, fremtid 
fuldmagt, behandlingstestamente 
... og meget meget mere. 
 

Den er kommet og er til fri afhentning på 

filmdage. 
 
 
 
Med film og hygge hilsen 

v/ Michael Brostrøm 
Tlf:  2992 5375  
Email: film@hyggebio.dk 


