Klub 60+
Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ -medarbejdere

Generalforsamling 2011
Referat

Klubben holdt sin 5. ordinære generalforsamling fredag, den 13. oktober
2011 i Ministeriernes mødesal F, Slotsholmsgade 12.
Generalforsamlingen var indkaldt ved skrivelse af 19. september 2011 med
dagsorden efter Vedtægten:

1. Valg af dirigent.
Valgt blev Jørgen Skovgaard Nielsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. I generalforsamlingen deltog 40 medlemmer.
2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning med regnskab var sammen med en adresseliste for
Klubbens medlemmer omdelt til deltagerne.
Formanden kommenterede mundtligt beretningen:
Medlemstallet holder sig stabilt på godt 100. Der har været enkelte udmeldelser i årets løb (2). Desværre har vi mistet nogle medlemmer ved dødsfald: Birgitte Møller-Christensen 11. februar, Gustav Wied 11.marts, Ellen
Mørch 25. marts og Rud Møller-Jørgensen 2. juli. Formanden nævnte Birgitte Møller-Christensens betydelige indsats og iderigdom som næstformand i Klubbens bestyrelse.
Formanden glædede sig over, at vi kunne holde generalforsamling og andre
af Klubbens arrangementer i Fødevareministeriets departement og direktorater. Dette viser, at ministeriet bakker op om Klubbens virksomhed.
Klubben har haft 6 arrangementer i beretningsåret:
15. oktober 2010 Generalforsamling og møde med fødevareminister Henrik
Høegh.
18. november 2010 Årsfrokost.
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10. marts 2011 møde i Fødevareministeriet med departementschef Ib Byrge
Sørensen.
7. april 2011 besøg i Fiskeridirektoratet
26. maj 2011 besøg på Carlsberg.
1. september 2011 besøg i ”Cafe Væksthuset” i Landbohøjskolens have.
Formanden opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til nye arrangementer.
Formanden nævnte, at Klubben yder tilskud til enkelte arrangementer, således til årsfrokosten.
Økonomien er fornuftig og bestyrelsen vil foreslå uændret kontingent.
Bestyrelsen var ikke på valg i år. Men 3 af de 4 bestyrelsesmedlemmer er i
deres sidste valgperiode og kan ikke genvælges, når perioden udløber 2012.
Efter Vedtægterne skal bestyrelsen bestå af mindst 4 personer. Det bliver
derfor nødvendigt, at nye kræfter tager over. Der er naturligvis forbundet et
vist arbejde med bestyrelsesarbejdet, men arbejdet er meget givende og bestyrelsesmøderne er meget hyggelige.
Formanden takkede webmaster Per B. Rasmussen for hans arbejde med
Klubbens hjemmeside, ligesom hun takkede beretningsskriveren for dennes
dokumentation af Klubbens aktiviteter.
Endelig takkede formanden medlemmerne for deres interesse og deltagelse
i Klubbens virksomhed.
Der var ikke bemærkninger til beretningen, der således godkendtes.

3. Regnskab
a. Regnskab til godkendelse.
Kassereren gennemgik regnskabet og konstaterede at Klubbens økonomi
fortsat ville gøre det muligt at yde tilskud til årsfrokosten og til guidede
ture m.m.
Regnskabet godkendtes.
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b. Budget og kontingent for det kommende år.
På forslag af bestyrelsen blev kontingentet fastsat uændret til 100 kr.
4. Eventuelle forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
Til medlem af bestyrelsen valgtes Dorte Hebgen.
Revisor (Finn Holm) og revisorsuppleant (Henrik Wanscher) genvalgtes.
6. Eventuelt.
Formanden nævnte nogle af ideerne til kommende arrangementer, og pointerede, at der bortset fra Årsfrokosten er tale om foreløbige tanker:
Årsfrokost 17. november med tilmeldings- og betalingsfrist 3. november.
Frokosten koster 150 kr. pr. person, idet Klubben giver tilskud til drikkevarer.
Landbrug og Fødevarer (Mulige temaer: ny minister; et rigtigt eller et alternativt landbrug, landbrugets organisation).
Fra deltagerne kom forslag om besøg på et akvakulturbrug, på fisketorvet i
Nordhavn, Københavns Rådhus, Foulum eller lign. Institutioner, DTU.
De praktiske forhold omkring transport (Offentlige transportmidler, lejet
bus eller medlemmers privatbiler) i forbindelse med udflugter drøftedes
kort.
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 17.30 ,
og takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god afvikling af generalforsamlingen.
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