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Dagsorden 

Generalforsamling 
Torsdag, den 10. oktober 2013 kl. 13.30 - ca. 16.00 

Mødesal F, 
Slotsholmsgade 12. 

 
 
Dagsorden i henhold til Vedtægten: 
 

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. 

 
-  0  - 

 
I tilslutning til generalforsamlingen vil afdelingschef Anders Mikkelsen holde et indlæg om aktuelle 
emner.  
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Generalforsamling 2013 
 

torsdag d. 10. oktober i mødesal F, Slotsholmsgade 12. 
 
 

Bestyrelsens beretning 
 
Velkommen til 7. ordinære generalforsamling i Klub 60+.  

Vi er glade for atter engang 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 ved afholdelse af arrangementer i ministeriets regi. 

Medlemmerne 

Vi har i det forløbne år haft en glædelig tilgang af medlemmer, og vi er nu 116 medlemmer.  

Deltagerantallet i årets arrangementer har varieret mellem knap 30 og 70. Som før er det Årsfrokosten, der 
har trukket flest deltagere.  

Som I ved, modtager bestyrelsen meget gerne forslag til nye arrangementer.  

Arrangementer i beretningsåret 

 Nogle af årets arrangementer har berørt emner inden for ministeriets område, mens andre har bragt os i 
berøring med helt andre sider af samfundet. 

--- 

Beretningsåret startede med generalforsamling her i Slotsholmsgade 12, torsdag d. 11. oktober 2012.  I 
forbindelse med generalforsamlingen gav departementschef Ib Byrge Sørensen en fyldig orientering om de 
aktuelle politiske aktiviteter i fødevareministeriet.  

43 medlemmer deltog 

 

Årsfrokosten afholdt vi torsdag d. 29. november i NaturErhvervstyrelsen. Køkkenet levede op til de gastro-
nomiske forventninger, og Peter Jakobsen sørgede for inspirerede og inspirerende sange. 

70 medlemmer deltog. 
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Onsdag den 13. marts besøgte vi Landbrug og Fødevarer på Axelborg. Vi startede med en orientering om 
erhvervets økonomiske situation. Hvis Danmarks markedsandele skal fastholdes, må produktionen øges, 
enten i Danmark eller på danskejede produktionsanlæg i udlandet, f.eks. i 
Polen. Man arbejder også med bedre udnyttelse af restprodukter, og 
mindre ressourceforbrug, f.eks. gennem ”0-emissionsstalde”. Ændringer i 
EU’s støttesystem kan blive problematiske for Danmark fordi andre med-
lemslandes målsætninger kan være stik modsat Danmarks. Forløbet af 
arbejdet i Natur- og Landbokommissionen havde været en positiv overra-
skelse. Udviklingen i Madkulturen og forbrugerpræferencerne indebærer 
mange spændende udfordringer for erhvervet om at bidrage med ”bedre mad til næste generation”. Æn-
dringerne i landbrugsloven indebærer nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og af en række styringsin-
strumenter.     

35 medlemmer deltog 

 

Den 17. april besøgte vi Københavns Synagoge, hvor henved halvdelen af 
vores medlemmer deltog. Vi modtog en meget interessant orientering om 
Jødedommen fra et medlem af menigheden og om de jødiske samfunds 
liv og aktiviteter. Ca. 2.500 eller omkring halvdelen af de danske jøder er 
medlemmer af menigheden. Synagogens arkitektur fra 1830-33 er inspi-
reret af C.F.Hansens klassicistiske og tempelinspirerede stilart fra genop-
bygningen af Vor Frue Kirke.  

52 medlemmer deltog 

 

Den 11. juni gennemførtes en udflugt til Svanholm Gods, det eneste, fortsat fungerende storkollektiv i 
Danmark, etableret i 1978. I udflugten deltog medlemmerne med ledsa-
gere. Vi blev orienteret om selskabets beslutningsprocesser og økonomi 
samt organisation af arbejdet i hverdagen, der udover produktionen tilli-
ge omfatter udfordringer med bygningsvedligeholdelse, bespisning og 
administration. Det samlede areal er på 420 ha., herunder 240 ha. i om-
drift, og resten skov og mose. Driften er økologisk og man tilstræber selv-
forsyning. Mejeribruget spiller en væsentlig rolle og leverer til såvel Øllin-
gegaard som Hansen Is. Der blev fortæret Svanholm-is såvel som shoppet 
flittigt i gårdbutikken. 

44 medlemmer og ledsagere deltog 

 

Den 16. september underholdt Anne Grethe Lassen meget levende om sine oplevelser gennem 40 år på 
Det kgl. Teater og Det Ny Teater. I denne periode havde hun personlig kontakt med alle af betydning inden 
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for opera, ballet og skuespil. Hun var bl.a. ildsjælen bag etableringen af en 
fond til fordel for operaen, ligesom hun stod bag det store arrangement, 
der blev afholdt på Det kgl. Teater, i anledning af Ebbe Rodes 80 års fød-
selsdag. Fra dette arrangement viste hun en video, som var optaget af en 
ansat ved teatret. 

30 medlemmer deltog 

Økonomi 

Økonomien gør det muligt for bestyrelsen igen i år at foreslå uændret kontingent. 

Hjemmesiden 

Hjemmesiden www.klub60plus.dk  giver let tilgængelig og præcis information om Klub 60+.  

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 tidens løb. 

 Vi takker webmaster og fotograf Per B. Rasmussen for det store arbejde, der bliver lagt i hjemmesiden og 
Nordal Rask for de gode beretninger. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har holdt 6 møder i beretningsåret.  

Webmaster Per B. Rasmussen har i muligt omfang deltaget i bestyrelsesmøderne. 

Afslutning 

Klubbens arrangementer har i år bragt os ret vidt omkring og givet os indsigt i mange forskellige verdener. 

Det er glædeligt, at interessen for og dermed deltagelse i klubbens arrangementer har været markant sti-
gende. 

 

o   O   o 
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Egne notater: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


