Besøg Paris og se Sacre Couer
by night
eller besøg Prag og
oplev svingende musik
på Karlsbroen.
Besøg Sommerland Sjælland. Se side 6.

Kære Fondsmedlemmer
Velkommen til vort nye Efterår-Forårsprogram
Her midt i sommervarmen, mens svedperlerne hagler ned
over mit ansigt, er det lidt svært at forestille sig at det atter
bliver efterår. Men det gør det jo, året har sin gang.
Det er mig derfor en stor fornøjelse at jeg kan byde Jer
alle velkommen ind i vort efterårsprogram her i HT’s
Medarbejderfond.
Atter engang håber jeg at I alle vil kunne finde nogle tilbud på
de følgende sider som I syntes om, og har lyst til at deltage i.
Medarbejderfonden er kun brugbar, for de der vil bruge den og
dens allehånde tilbud.
Efter salget af lejligheden i Berlin, har vi fået ryddet al gæld
bort, og står med en pæn portion penge. Dem vil vi investere i
forhold til de regler som sættes op for vor fondsbaserede
aktiviteter.
Vi modtager som altid gerne gode ideer til hvad vi kunne lave af
aktiviteter. Det allerbedste er at hvis du kontakter nogle i
fondsbestyrelsen. Du kan se navnene på hjemmesiden
www.medarbejderfonden.dk.
Hjertelig velkommen til efterårsprogrammet. Vi håber du kan
lide de tilbud vi har fået råd og plads til.
Med ønsket om en god sommer til Jer samt familien
Bent Møller Jensen
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FolkeFerie (5-6 personer)
Ugerne 39 -47.
PRIS: uge 42 koster max. kr. 3.400, øvrige uger max. kr.
2.800. NB! Prisen er inkl. slutrengøring, men eks. el og
varme, der afregnes direkte til feriestedet.
Du kan du frit vælge mellem følgende af FolkeFerie’s
spændende feriecentre: Blokhus (Type 9, 4+2 pers.), Bogense
Strand (Type 4, 5 pers.), Karrebæksminde (Type 4, 5 pers.),
Marielyst (Type 8, 6 pers.), Møn (Type 6, 6 pers.) &
Bønnerup Strand (Type 3, 6 pers.).
Type i parentes henviser til hustype, som du kan læse mere
om på nedenstående hjemmesider.
Af plads hensyn kan vi ikke beskrive de forskellige
ferieboliger, men henviser til hjemmesiderne:
www.danland.dk eller www.folkeferie.dk
OVERTAGELSESTIDSPUNKT: Lørdag fra kl. 15.00
AFREJSE: Følgende lørdag senest kl. 11.00.
DYR: Husdyr kan de fleste steder medbringes efter aftale.
Det koster 275 kr. til rengøring. (Ingen husdyr i Marielyst).
TV: Alle boliger har farve TV og radio.
På alle feriesteder kan sengelinned lejes på stedet
for 110 kr. pr. person.

3

Prag (Vores lejlighed)
Lejligheden er røgfri!
Ugerne 39 - 14 + 16 og 17
Pris 1.850 kr. pr. uge, dog 1.450 kr. pr. uge i perioden uge 45
– uge 9, det er incl. el og varme.
Sengelinned m.v. skal medbringes.
OVERTAGELSESTIDSPUNKT:
Lørdag fra kl. 15.00.
AFREJSE: Følgende lørdag senest
kl. 11.00.
TV: Der er farve TV med digitalparabol, Blu-ray, radio med
CD og kassettespiller og internet.
ADRESSE:

TELEFON:

HTS PRAHA
Jana Rùzicky 1155, lejlighed 11
14800 PRAHA 4
Tjekkiet
00420 - 2 - 71 91 21 08

Lejligheden er på ca. 80 m², og består af en kombineret
stue/køkken, et stort soveværelse m/ 2 enkeltsenge, et mindre
soveværelse også m/ 2 enkeltsenge, samt et ekstra værelse
ude på gangen m/ 2 gæstesenge. Herudover nyere bad og
toilet, samt 2 store altaner. I kælderen er der aflåst garage til
bilen. Lejligheden er beregnet til max. 6 personer, hvor 4
personer er et ideelt valg. Lejligheden ligger placeret i det
sydlige Prag i området Kunratice, tæt på metrostationen
Chodov.
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Paris (Vores lejlighed)
Lejligheden er røgfri!
Ugerne 39 - 17
Pris 2.350 kr. pr. uge, dog 1.650 kr. pr. uge i perioden uge 45
– uge 9, det er incl. el og varme.
Sengelinned m.v. skal
medbringes.
OVERTAGELSESTIDSPUNKT:
Lørdag fra kl. 15.00.
AFREJSE: Følgende lørdag
senest kl. 11.00.
TV: Der er farve TV, internet, radio der kan afspille
CD/DVD, MP3, AVI og med USB-indgang til USB-nøgle
eller transportabel harddisk.
ADRESSE:

30, Rue des Ardennes 6. Sal
75019 Paris
Frankrig

Lejligheden er på ca. 60 m², og består af en stue, køkken, et
pænt soveværelse m/ 1 dobbeltseng og et pænt soveværelse
m/ 2 enkeltsenge. Herudover nyere bad og toilet. Der er
yderligere en gæsteseng (luftmadras med indbygget
kompressor).
I kælderen er der aflåst garage til bilen. Lejligheden er
beregnet til max. 5 personer, hvor 4 personer er et ideelt
valg. Lejligheden ligger placeret i det nordøstlige Paris i
Arrondissement 19, tæt på metrostationen Ourcq.
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HT’s medarbejderfond tilbyder dig og din familie en tur i
Sommerland Sjælland lørdag den 24. august. Du kan købe
max. 4 billetter til stærkt nedsat pris.
Pris pr. billet er kun 50,00 kr, og der kan maks. købes 4 stk.
Billetter fås ved at indbetale 50 kr. pr. billet (max. 200 kr. for 4
billetter), til Medarbejderfonden på konto. Reg.nr.:9570
kontonr.: 000 186 8616, og oplyse: navn, adresse, tjenestested
og tjenestenr. Hvis du ikke kan få plads til alle informationerne
på indbetalingen, så send en mail, til fonden, med oplysningerne
når du har indbetalt. Billetter udsendes først fra 08. august.
OBS: Sidste frist for indbetaling er onsdag d. 07. august.
Er I flere end 4 personer, skal de resterende købe almindelig
billet ved indgangen, eller på Sommerland Sjællands
hjemmeside. Børn fra 0 til 2 år tæller ikke med, da de
kommer gratis ind.
NB! Det er kun denne dag billetten gælder. Og Sommerland
Sjælland er åbent fra klokken 10 til 18. Nogle af forlystelserne
og vandlandet ”Den blå lagune” åbner først kl. 12.
Tag madkurven og drikkevarer med, og oplev en rigtig hyggedag
med alle de sjove forlystelser. Der er også tændt op i grillene, så i
selv kan tilberede et lækkert måltid.
Kør af rute 21 mod Holbæk. Fortsæt på den nye rute 21motortrafikvej mod Sjællands Odde/Nykøbing Sjælland. Følg
skiltene mod Sommerland Sjælland. (ca. 1 time fra København).
Du kan også tage toget, der har trinbrædt i Sommerland Sjælland.
Se nærmere på Rejseplanen.
Kommer du i bil, ligger P-pladsen inde i Sommerland Sjælland,
således at du ikke behøver at medbringe alt udstyr, men nemt kan
hente det efterhånden som du får brug for det. Det er tilladt at
medbringe alt mad og drikke, men der kan også købes forskelligt.
Husk også badetøj til det pragtfulde vandland, med mange
vandrutschebaner af forskellige vildskabsgrader.
Se mere info på hjemmesiden: sommerlandsj.dk
Adressen er: Gl. Nykøbingvej 169. 4572 Nr. Asmindrup
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Beretning
for
HT’s
medarbejderfond
2018

Fondens lejligheder i Prag-

& Paris
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Hvordan det er gået med vores aktiviteter, kan ses på siden
med gennemførte aktiviteter.
I det forgangne år har fondsbestyrelsen arbejdet med flere
forskellige ting. De vigtigste sager nævnes her:
- Berlin lejligheden solgt pr. 1. marts 2018. Ved årets slutning
manglede dog stadig godkendelse fra den tyske retsinstans.
- I april implementeredes EU’s persondataforordning GDPR.
Fonden er stadig ramt af lavt afkast på obligationer. Så for at
gennemføre arrangementerne: Zoo, Bonbonland og Cirkusrevy
har det været nødvendigt at realisere for kr. 200.000 kursgevinster fra obligationsbeholdningen.
Det lave afkast betyder også at der ikke har været råd til ekstra
arrangementer, teater o.a.
Med det fortsat faldende renteniveau på obligationsmarkedet,
kan det blive svært at fastholde de nuværende tilbud i fonden.
Når salget af Berlin lejligheden er faldet på plads vil bestyrelsen
holde et seminar med henblik på fremtidig investeringsprofil, og
se på hvilke tilbud der evt. kan komme i fremtiden.
Bestyrelsen har i 2018 bestået af: Bent Møller Jensen, Jørgen A.
Jensen, Carsten Jensen, Anker Overgaard, Thomas Damgaard,
Camilla H. Ellitsgaard, Torben Gravesen (afløst i juni af Bjarne
Ipsen), Jeanett Manniche, Henrik Visborg Thune og Klaus Bang
Sørensen (afløst i marts af Ask Andersen).
FU har bestået af: Bent Møller Jensen, Jeanett Manniche,
Carsten Jensen, Klaus Bang Sørensen (afløst i marts af Ask
Andersen), Anker Overgaard og Thomas Damgaard.
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Gennemførte aktiviteter i 2018:
Ferielejligheder (antal uger)
Feriested
Folke-Ferie
Van der Valk
Paris
Prag
Berlin
Lalandia Billund & Rødby
Røsnæs
Van der Valk
Ribe Byferie
Miramas/Provence
Gardasøen
Weekend:

Forår
0
7+½
6
2+2*½
-

Sommer
9
1
15
18
5
6
1
1
3
10

Efterår
0
4+2*½
6
0
-

Lalandia: 6 ophold forår og 6 ophold efterår.

Andre tilbud:

Zoo – 799 deltagere
BonBonLand – 299 deltagere
Louisiana – løbende udsendt fribilletter

Teater:

Cirkusrevy – 99 deltagere
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Weekendophold Van der Valk Resort Linstow. (6 personer)
Opholdet løber fra torsdag kl. 15.00 til søndag kl. 11.00 i alle
weekends i perioden 03. oktober – 08. december 2019 &
09. januar – 29. marts 2020.
Pris for 6 prs. landhus: 2.650 kr. (eksl. Pension).
Der kan tilkøbes ”All Inclusive”.
Skal tilkøbes til alle beborere:
Pris pr. person: Voksne ca. 1.100 kr.
Børn 4-12 år ca. 550 kr. Børn under 4 år gratis.
”Kør selv ferie” til ferieresort med subtropisk badeland med
vandrutchebaner og boblebad (inkl. I prisen). Derudover er
der Plaza-område med 3 restauranter, italiensk, argentisk
eller asiatisk. Bowling- & squashbaner, bordtennis og en
spillehal. Kiosk samt et lille supermarked. Udendørs er der
minigolf, rideanlæg, fiskesø og cykeludlejning.
Du får et 6 personers landhus, 100 m2 (type C), med stue,
køkkenniche med alt i hvidevarer samt tre 2 prs. soveværelser med egne toilet/badeværelser. Terrasse med
havemøbler
Van der Valk Resort ligger ved Linstow 50 km syd for
Rostock i et af Tysklands største naturområder. Tag en
sejltur på en af de mange søer, eller gå en tur i skoven. Der
er både vandreveje og cykelstier. Der ligger også hyggelige
små byer i nærheden. Hvis man vil på shopping ligger Berlin
kun 170 km væk. Der er 80 km til Schwerin og 50 km til
Rostock
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Ferie i Miramas/Provence (Maks. 4 personer)
Lejligheden er røgfri og husdyr ikke tilladt!!!
Lejes ud hele året, kontakt os for at høre om din ønskede
uge er ledig.
Pris 2.900 kr. pr. uge, der inkl. el, gas, vand, varme.
Slutrengøring står man selv for.
Kan forudbestilles for 350 kr.
Opgiv på tilmeldingskortet hvor mange
I skal være i lejligheden (maks. 4 personer).
Sengelinned m.v. kan eventuelt lånes hos ejer.
OVERTAGELSESTIDSPUNKT: Lørdag fra kl. 14.00
AFREJSE: Følgende lørdag senest kl. 12.00. (uden for
højsæsonen, kan andre dage aftales).
Pæn 3-værelses lejlighed (forældresoveværelse, børne/gæsteværelse, toilet, badeværelse, køkken og stue) med altan.
Veludstyret med porcelæn og køkkenudstyr af god kvalitet.
Der er opvaskemaskine, vaskemaskine, ovn, mikrobølgeovn,
gaskomfur, køleskab og fryser. Wifi og fjernsyn.
Ejendomskomplekset er nyt. Masser af gratis p-pladser.
Udsigt til en lille sø velegnet til en løbetur eller træning med
motionsredskaber. Tæt på golfbane og afmærkede
vandreruter. Se mere på www.medarbejderfonden.dk
Miramas ligger i smørhullet mellem Camargue-området
(flamingoer, rismarker, saltudvinding), Avignon, Aix en
Provence, Martigues (Provences Venedig) og Marseille, samt
tæt på provencalske byer med cikadesang, olivenlunde,
vinmarker, duftende nåletræer og kølig rosévin. Nabo til det
historiske Salon de Provence, middelalderbyen Vieux
Miramas og fiskerlejet Saint Chamas.
Badning: tæt på Etang de Berre, Europas største
saltvandssø, samt Middelhavet ca. 30 min. væk. Idémappe til
udflugter og restauranter forefindes. Dagsudflugter: Les
Gorges de Verdun (Frankrigs Gran Canyon) og det
charmerende Luberon-distrikt. Mulighederne er mange.
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Weekendophold i Lalandia (6 personer)
Både Billund og Rødby
OBS: Fra torsdag til søndag
Opholdet løber fra torsdag kl. 15.00 til søndag kl. 10.00 i
følgende weekends:
19.-22. september, 26. sept.-29. september, 03.-06. oktober,
10.-13. oktober, 17.-20. oktober, 24.-27. oktober,
31. oktober-03. november, 07.-10. november,
14.-17. november, 21.-24. november 2019 samt
02.-05. januar, 09.-12. januar, 16.-19. januar, 23.-26. januar,
30. januar-02. februar, 06.-09. februar, 13.-16. februar og
20.-23. februar 2020.
Pris: 2.300 kr. pr. weekend med blå farve og 2.800 kr. pr.
weekend med rød farve.

Alle ovenstående priser gælder for ophold i Rødby.
Merpris for ophold i Billund + kr. 800,Alle priser er incl. slutrengøring.
Sengelinned kan lejes på stedet for 95 kr. pr. sæt.
Weekendopholdet er en miniudgave af ferieopholdet. I indkvarteres i en 6 personers bolig, og kan incl. i prisen nyde
det dejlige tropiske badeland. Der er også mulighed for en
munter udflugt til Tyskland. Husk pas.
DYR: Husdyr skal anmeldes inden ankomst. Almindelige
husdyr (max. 1 dyr pr. hus) er velkomne mod et
rengøringstillæg på 199 kr, der betales ved ankomsten.
TV: Alle boliger har farve TV, men ikke radio.
ADRESSE: Lalandia Rødby
Lalandia Billund
Lalandiacentret 1
Ellehammers Allé 3
4970 Rødbyhavn
7190 Billund
TELEFON: 54 61 05 00
76 14 94 70
NB! Alle feriehuse er røgfrie.
Du skal selv afregne elforbrug (3,10 kr. pr. kWh), der også
omfatter varme, ved afrejse. Regn med mellem 75 og 115 kr.
pr. døgn.
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Besøg Louisiana
Da medarbejderfonden har et medlemskab hos kunstmuseet
“Louisiana”, har vi igen i år et antal fribilletter, der kan
bruges efter lyst til de skiftende udstillinger.

Vi har derfor et antal billetter, der uddeles efter princippet “først til mølle”.
Er du interesseret, indsender du et af medarbejderfondens
bestillingskort, udfyldt med alle felter undtagen CPR.nr. Du
kan max. bestille 2 billetter. Du får kun besked, hvis du kan
få de ønskede billetter.
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Tilmelding sker på medarbejderfondens tilmeldingskort,
eller mail med de samme oplysninger, som på kortet. Husk
at skrive din postadresse på din mailansøgning. Har du flere
ønsker, så skriv dem i prioritetsorden.
Tilmelding skal ske senest den 23.08.19 (betyder at kortet,
eller mailen skal være modtaget inden kl. 12:00 i fonden
senest denne dato). Alle der har fået et ferie- eller weekendophold, vil modtage besked direkte senest den 06.09.19.
Her vil betalingsbetingelserne også fremgå.
Ovenstående gælder ikke Sommerland Sjælland (se side 6).
Alle feriesteder er i topkvalitet, dog med forskellige
aktivitetstilbud.
NB! Alle weekendophold på Lalandia er i huse til 6
personer.
OBS! CPR-nr. behøver ikke længere at blive oplyst.
Men fonden vil kontakte dig for at få det oplyst, hvis Skat
siden beder os om at få dem oplyst.
Vi opgiver ikke CPR-nr. til andre, og opbevarer det
forskriftsmæssigt.
Udfyld alle rubrikker med
blokbogstaver, og husk også at
påføre din adresse og postnr.
Skriv venligst også dit telefonnr, og
mailadresse på kortet.
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Herunder bringes et overblik over hvordan dine data i
fonden gemmes/slettes og med hvem de deles:
 Data fra ferieansøgere; Navn, adresse, e-mail og
telefonnr. Ansøgninger gemmes i mail program og på
papir.


Navn, adresse & feriested gemmes på regneark til brug
ved udsendelse af materiale.



Navn, adresse og e-mail gemmes på bookinglister, som
udveksles med respektive feriesteder/udbydere.



Data for bestyrelsesmedlemmer gemmes og deles efter
gældende regler.



Data deles med Skat efter gældende regler.



Data slettes efter 5 år i forhold til gældende
regnskabsregler.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at
kontakte fonden.

Ud over de spændende tilbud i pjecen, håber vi at der kan
blive råd til andre gode tilbud.
Hvad og hvornår vil fremgå af plakater i løbet af sæsonen.
Så hold også øje med opslagstavlerne og vores hjemmeside.
HT’s medarbejderfond
Svanevej 22 - 2400 NV - Telefon 38 71 40 61
Giro 1 86 86 16
Bank: 9570-0001 868 616
Mail: hts_medarbejderfond@teliamail.dk
www.medarbejderfonden.dk
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