Hjemmeside:

http://www.martec-klub.dk

Hej maskinmester!
Du bør vide, at der findes en netværksforening, der er tilknyttet MARTEC, og dens navn er:

MARTEC Maskinmesterklub
Foreningens formål er at afholde forskellige interessante arrangementer, hvor vi kan hygge os, ”netværke” og ”bytte løgnehistorier”.
MARTEC Maskinmesterklub afholder forskellige arrangementer i løbet af året.






I 2017 har vi haft fyraftensbesøg på:
o Dan Swift
o Nordjyllandsværket
o og så har vi været ude og sejle en lille tur med det gamle træskib W. Klitgaard, som
har hjemsted Frederikshavn.
På vores sensommer udflugt i 2016 besøgte vi først Brand- og havariskolen i Hvims, og derefter spiste vi frokost på Skagens bryghus, og til sidst fik vi en guidet rundvisning på Skagens
Museum med alle de fine billeder af bl.a. Krøyer og Ancher.
I foråret 2018 er der også spændende besøg på planen. De er dog ikke endelig planlagt
endnu.
Den årlige generalforsamling foregår normalt i oktober eller november. I forlængelse af generalforsamlingen er der altid en festmiddag med lidt musik og en dans for dem, der gider
det.

Som studerende på MARTEC kan du have været gratis medlem i den tid, du er her på skolen. Det
er blot at melde sig ind.
Ved nogle arrangementer, der er forbundet med store omkostninger (som f.eks. festmiddagen efter
generalforsamlingen), vil der være en vis egenbetaling.
Efter din studietid – som jo er nu – er MARTEC Maskinmesterklub også stedet, hvor du kan
møde dine tidligere studiekammerater og mindes ”gamle dage”. Kontingentet er for tiden 250 kr. pr.
år (nuværende kontingent for betalende medlemmer), så det er vel også til at komme over?
Er du interesseret i medlemskab i MARTEC Maskinmesterklub, kan du henvende dig til Arly,
som for tiden er klubbens formand. Skriv til arly1807@gmail.com, eller ring på 30 31 02 23.
Se evt. også vores hjemmeside på internettet www.martec-klub.dk eller benyt linket fra MARTEC’s
hjemmeside https://www.martec.nu/da/for-studerende/dimittend.aspx og find MARTEC Maskinmesterklub der.
Jeg håber vi ses i MARTEC Maskinmesterklub
Med venlig hilsen
Maskinmester og formand Arly Nielsen
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