
Århus Politis Seniorklub
(Politipensionistklubben – ØSTJYLLAND)

www.polpen2.dk

Indmeldelsesblanket 

Navn: 

Adresse:       

Postnr.: By:       

Cpr. Nr.:       

E-mail: 

Telefonnr.: Mobilnr.:       

(Benyt venligst blokbogstaver ved udfyldelse eller udnyt din computer, gem blanket og fremsend den som vedhæftet fil via e-mail). 

Er du medlem af foreningen Politipensionisterne ? Ja: Nej: 

Hvis Nej – Ønsker du medlemskab af foreningen Politipensionisterne ? Ja: Nej: 

Dato: 

Underskrift

(Ved udfyldelse på en computer kan du få hjælp ved udfyldelse af felterne enten i statuslinien eller ved aktivering af F1-tasten) 

…………………………………………...klip her ()…………………………………………… 

Kære kollega. 

Efter en lang aktiv tjeneste hos politiet er du nu på vej til et andet liv – hvor livets otium skal nydes 
som pensionist. 

Det vil være en glæde for Århus Politi´s Seniorklub at se dig som medlem af klubben, hvor vi danner 
ramme om kammeratligt samvær isprængt forskellige former for møder og arrangementer efter ønske 
og behov, for dermed at bibeholde det kollegiale forhold til alle tidligere kollegaer. 

Du vil på vores hjemmeside www.polpen2.dk finde yderligere oplysninger om klubbens historie, den 
valgte bestyrelse, vore arrangementer – herunder nogle fotos fra turene – samt klubbens vedtægter. 

Medlemskabet andrager p.t. kr. 100,00 pr. år, og dette beløb anvendes udelukkende til klubbens 
aktiviteter med undtagelse af få promiller til administration. Indbetaling af kontingent sker ved 
kontooverførsel via pengeinstitut til reg.: 1932 – konto: 8973 946 278 (Nordea). 

Vi glæder os som nævnt til at se dig i klubben og synes, at du ganske uforbindende skulle møde op en 
aften for selv at vurdere. 

Såfremt du ønsker medlemskab af Politipensionisterne vil tilmelding ske herfra, derfor skal vi bruge 
dit cpr.nr., da kontingentet kr. 180,00 pr. år indberettes til Told og Skat som fradragsberettiget lig-
ningsmæssige fradrag. 

Tilmeldingsblanketten sendes til: 
Erik Jelle, formand – tlf. 26170972 – e-mail: jelpolpen@gmail.com 
eller 
Evald Munk, kasserer – tlf. 42401689 – e-mail: munk.evald@gmail.com. 

Du kan også aflevere indmeldelsen på første klubaften. 

Bestyrelsen 
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