ER EN PENDLERFORENING FOR HYPPIGT REJSENDE
PÅ RUTEN MELLEM AALBORG OG KØBENHAVN
Vi har eksisteret siden 1999 og er ca. 250 medlemmer, der i det
daglige støtter hinanden under vores transport til og fra arbejde. Vi
er medlemmer bosiddende i både København og Aalborg, der pendler
på ruten Aalborg og København.
DAGLIGT SAMARBEJDE
Vi samarbejder med lufthavn, security og flyselskaberne. Samarbejdets formål er at skabe så gode og lette vilkår for vores
medlemmer som muligt. Vores samarbejde med den danske presse giver os tilsvarende mulighed for at påvirke dansk indenrigs på
mange fronter.
OMBORD STIGNING OG TAKE -OFF
Vi kender hinanden i det daglige, siger
godmorgen og får gerne en hyggelig
snak på vej om bord, men så snart der
er take-off, respekterer vi hinandens
ønske om en power nap.

LANGSIGTET SAMARBEJDE
Vi søger så vidt muligt et samarbejde med topledelsen i de flyselskaber,
der flyver mellem Aalborg og København. Vi har indflydelse på fartplanen
og søger at påvirke prisniveauet, selvom det til tider er svært.
Vi har især haft indflydelse på et super attraktivt SAS klippe-kort, rabataftale med Norwegian og på reduktion af ventetider i Københavns

SOCIALT SAMVÆR
Vi holder flere sociale arrangementer om året.
Vores nytårstaffel den 2. lørdag i januar er en
fast tradition. Vi hygger os, vi SK-AAL’er og vi
lærer hinanden at kende – og løser verdenssituationen generelt – og flyselskabers især.

security.
AALBORG LUFTHAVN
Vi har et godt samarbejde med Aalborg Lufthavn. Vi får som medlem med en vis anciennitet i foreningen, adgang til gratis
”Direct parking” og rabatkort til Tax Free shoppen. Lufthavnen er medlem af vores bestyrelse.
NY PENDLER
Hvis du overvejer, at blive pendler på ruten Aalborg-København hjælper vi dig gerne med råd og vejledning omkring
flypriser og muligheder, samt skattespørgsmål. Kontakt Finn Lund (40 62 08 27) eller Henriette von Platen (20 16 18 13)
INDMELDELSE
Foreningen er for personer, der hyppigt flyver mellem Aalborg og København.
Prisen er 300,- / år. Du kan indmelde dig ved mail til: lars@krull.dk med angivelse af fulde navn, adresse og telefonnr.

BESTYRELSE
Henriette von Platen
Formand

Finn Lund

Thomas Drustrup

Nicholas Gregoire
Næstformand

Charlotte
Sørensen

Søren Svendsen
Aalborg Lufthavn

Lars Krull
Kasserer

