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Dagsorden 

Generalforsamling 

Torsdag, den 13. oktober 2011 kl. 15.00 - ca. 18.00 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. a) Regnskab til godkendelse. 

    b) Budget og kontingent for det kommende år. 

4. Eventuelle forslag. 

5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant. 

6. Eventuelt. 

 

 

 
Ad pkt. 5:  
Bestyrelsen er på generalforsamlingen den 15. oktober 2010 (gen)valgt for 2 år.  
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen udvides med Dorte Hebgen. 
Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.  
Revisor – Finn Holm – og revisorsuppleant – Henrik Wanscher – modtager genvalg. 
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Oktober 2011 

 
 
 
 
 
 

Generalforsamling 2011 
 

torsdag d. 13. oktober i mødesal F, Slotsholmsgade 12. 
 

 
 
Bestyrelsens beretning 
 
Velkommen til 5. ordinære generalforsamling i Klub 60+.  
Vi er glade for at kunne mødes her i Slotsholmsgade. 
 
Tak for støtte og opbakning 
 
Vi takker for den fortsatte støtte og opbakning fra Fødevareministeriets departement og styrelser. 
Det er helt afgørende for foreningens virksomhed.  
 
Vi har igen i år oplevet stor imødekommenhed både fra vores indlægsholdere og fra vores værter 
ved afholdelse af arrangementer i ministeriets regi. 
 
 
Medlemmerne 
 
Medlemstallet ligger stabilt på godt 100 medlemmer.  
 
Deltageantallet i årets arrangementer har varieret mellem knap 30 og knap 60. Årsfrokosten var 
igen det arrangement, der trak flest deltagere.  
 
Vi modtager meget gerne forslag til nye arrangementer. Ikke alle forslag bliver realiseret, men alle 
forslag bliver drøftet og virker i høj grad inspirerende for bestyrelsens arbejde. 
 
Arrangementet på Landbohøjskolen i Café Væksthuset var inspireret af et medlemsforslag. 
 
 
Arrangementer i beretningsåret 
  
Klubbens aktiviteter har i år bevæget sig inden for det store område, ministeriet dækker. 
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Vi har fået særdeles interessante opdateringer om nye udviklinger i ministeriet med foredrag af 
ministeren og  af  departementschefen og med besøg i Fiskeridirektoratet. Klubbens besøg på 
Carlsberg og i Landbohøjskolens have har bragt os i kontakt med aktiviteter, der har tæt sammen-
hæng med ministeriets arbejde. 
--- 
 
Året startede fredag d. 15. oktober med generalforsamling her i 
Slotsholmsgade 12. Vi havde derefter lejlighed til at møde føde-
vareminister Henrik Høegh. Han gav os en god orientering om 
aktuelle politiske spørgsmål på landbrugs- fiskeri- og fødevare-
området. Han fortalte også om sig selv, og hvad han står for.  
 
41 medlemmer deltog. 
 
Den efterhånden traditionsrige årsfrokost holdt vi torsdag d. 18. 
november i FødevareErhverv. Igen følte vi os begunstiget af de 
gode rammer, den venlige og hjælpsomme stemning og – ikke at forglemme – den gode mad, som 
køkkenet kunne diske op med. Peter Jakobsen sørgede for de kulturelle indslag. 
 
59 medlemmer deltog. 
 
Så gik der en lang og kold vinter.. 
 
Torsdag d. 10. marts var vi tilbage i Fødevareministeriet i Slots-
holmsgade, hvor departementschef Ib Byrge Sørensen gav os en 
veloplagt gennemgang af ministeriets forhold i de seneste 5 år 
med 3 forskellige ministre og forskellige ændringer i ministeriets 
ansvarsområde. 
 
29 medlemmer deltog. 
 
Tirsdag d. 7. april var foråret godt på vej.  
Vi oplevede en lysende smuk dag på Langelinie Allé, hvor Fiskeridirektoratet nu har fået til huse i 
Dahlerups Pakhus, og hvor direktør Anders Munk Jensen og kollegaer viste os rundt og fortalte 
med begejstring om opgaverne og om det nye hus, de var flyttet 
ind i. For den store del af deltagerne, der ikke har haft direkte 
kontakt med fiskeriområdet rent arbejdsmæssigt var det noget af 
en øjenåbner at høre om den fysiske fiskerikontrol på det åbne 
hav - også fjernt fra Danmark - og om de avancerede kontrolme-
toder, myndighederne må tage i brug. Tilfældet ville, at vi fik en 
demonstration af søredningstjenesten i praksis, en anden del af 
direktoratets opgaver. 
 
43 medlemmer deltog. 
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April og maj gav os et forår og en forsommer, som vist sjældent er set smukkere. 
 
Torsdag d. 26. maj besøgte vi Carlsberg i Valby. Vi fik et godt indtryk af bryggeriets historie og en 
meget spændende guidet vandring på det store nu offentligt til-
gængelige areal med markante bygninger fra forskellige tidsal-
dre. Arrangementet sluttede med smagsprøver og hyggeligt sam-
vær. 
 
35 medlemmer deltog. 
 
Kort tid efter gik vi ind i den vådeste sommer i mands minde. 
 
Men vi var heldige. 
 
Torsdag d. 1. september mødtes vi til beretningsårets sidste arrangement i Café Væksthuset i 
Landbohøjskolens Have (eller som det nu hedder: Universitetsha-
verne på Frederiksberg ved Det biovidenskabelige Fakultet, LIFE). 
Det var tørvejr, og de der ville, kunne vandre rundt i de smukke 
haver. Det var også muligt at nøjes med at se på den blomstrende 
sommerhave fra Væksthuset, hvor klubben bød på en forfriskning, 
og hvor underholdningen bestod i det som sædvanligt hyggelige 
samvær.  
 
31 medlemmer deltog. 
 
 
Økonomi 
 
Økonomien gør det muligt for bestyrelsen igen i år at foreslå uændret kontingent. 
 
 
Hjemmesiden 
 
Hjemmesiden www.klub60plus.dk  giver den interesserede let tilgængelig og præcis information 
om klub 60+.  
 
Det er fint at kunne henvise til hjemmesiden over for mulige kommende medlemmer og over for 
de arrangementsværter, vi kommer i kontakt med. 
 
På ministeriets intranet er der nu etableret et link til Klub 60+ hjemmesiden. 
 
Hjemmesiden er ikke blot vores ansigt udadtil. Den fungerer også som en fælles hukommelse med 
fyldig tekst og gode billeder, der viser, hvad vi som medlemmer har kunnet opleve i Klub 60+ i ti-
dens løb. 
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Igen i år skal der rettes en varm tak til webmaster og fotograf Per B. Rasmussen for det store ar-
bejde, der bliver lagt i hjemmesiden og til Nordal Rask for de fyldige og velresearchede beretnin-
ger. 
 
 
Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen har holdt 6 møder i beretningsåret.  
 
Vi har i realiteten kun været 4 i bestyrelsen. Birgitte Møller Christensen døde d. 11.februar i år 
efter nogen tids sygdom, som forhindrede hende i at deltage i bestyrelsesmøderne. Vi har savnet 
hendes iderigdom og ukonventionelle greb om emnerne, og vi har savnet hendes særdeles prakti-
ske indsats i forbindelse med arrangementer og bestyrelsesmøder. 
 
Webmaster Per B. Rasmussen har deltaget i et enkelt bestyrelsesmøde. Endvidere har Jørgen 
Skovgaard deltaget i seneste bestyrelsesmøde – som forberedelse til dirigenthvervet i år. 
 
3 af de 4 bestyrelsesmedlemmer er i deres sidste valgperiode. De kan efter vedtægterne ikke gen-
vælges, når perioden udløber i 2012. Det bliver nødvendigt, at nye kræfter tager over! 
 
Bestyrelsesarbejdet er givende. Man får rigtig gode oplevelser. Det kræver naturligvis tid og arbej-
de, men det forekommer os alle meningsfuldt – ikke mindst fordi vi har mødt så god støtte og op-
bakning både fra medlemmerne og fra ministeriet. 
 
 
Afslutning 
 
Det er spændende at følge med i fødevareområdets udvikling. I klub 60+ har vi bl.a. fået lejlighed 
til at høre om politik og overordnede rammer i det år, der er gået.  
 
Vi vil arbejde på, at klubbens arrangementer også næste år giver mulighed for nye oplevelser på 
kendte eller ukendte områder. 
 

o   O   o 
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