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Generalforsamling 2015 

Referat 
 
 
Klubben holdt sin 9. ordinære generalforsamling onsdag, den 28. oktober 
2015, i Ministeriernes mødesal F, Slotsholmsgade 12. 
 
Generalforsamlingen var indkaldt ved skrivelse af 30. september 2015 med 
dagsorden efter Vedtægten: 
 
 
1. Valg af dirigent. 
Valgt blev Henrik Wanscher, der konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. I generalforsamlingen deltog 47 medlemmer. 
 
  
2. Bestyrelsens beretning. 
Formanden takkede for den støtte og opbakning Fødevareministeriets de-
partement og styrelser har givet foreningen. 
 
Bestyrelsens beretning med regnskab var sammen med en adresseliste for 
Klubbens medlemmer omdelt til deltagerne. 
Formanden kommenterede mundtligt beretningen: 
 
Klubben har nu 122 medlemmer mod 119 den 1. oktober sidste år. Desvær-
re har vi mistet tre medlemmer ved dødsfald i årets løb: Lotte Krarup, der 
døde i januar, Finn Holm, der døde i marts, og Poul Larsen, hvor dødstids-
punktet ikke kendes. 
 
 
Klubben har haft følgende arrangementer i beretningsåret: 
 
Torsdag den 28. oktober 2014 Generalforsamling. Efter generalforsamlin-
gen gav Fødevareminister Dan Jørgensen en bred orientering om den aktu-
elle fødevarepolitik. 
 
Torsdag den 27. november 2014 Årsfrokost i NaturErhvervstyrelsen. 
 
25. februar 2015 besøg hos Danske Slagterier på Axelborg. 
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16. april 2015 besøg i Miljøstyrelsen. 
 
18. maj 2015 besøg i Lyngby kirke og Bondebyen. 
 
5.-7. oktober 2015 rejste nogle af Klubbens medlemmer, til dels med led-
sagere, af sted på en spændende tur til Sønderjylland, hvor vi bl.a. besøgte 
NaturErhvervstyrelsens kontor i Tønder 
 
Formanden takkede webmaster og fotograf Per B. Rasmussen for hans ar-
bejde med Klubbens hjemmeside, ligesom han takkede beretningsskriveren 
Sven Erik Nordal Rask 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 bemærkede, at grunden til den store 
kassebeholdning pr. 1. januar 2014 er, at fakturaen for årsfrokosten 2013 
først er modtaget efter den 1. januar 2014. 
 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, der godkendtes. 
 
b. Budget og kontingent for det kommende år. 
Kontingentet blev fastsat uændret til 100 kr. 
 
 
4. Eventuelle forslag 
Der var ikke fremkommet nogen forslag. 
 
 
5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant. 
Dorte Hebgen var på valg og blev genvalgt. Der var ikke foreslået andre 
kandidater. 
 
Aase Thusholt-Madsen blev genvalgt som revisor, og Henrik Wanscher 
blev genvalgt som revisorsuppleant. 
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6. Eventuelt. 
Der blev spurgt, om der ville ske ændringer i Klub 60+ som følge af sam-
menlægningen mellem Miljø- og Fødevareministeriet. Formanden svarede 
hertil, at der ikke er planer om ændringer, men at vi er åbne overfor hen-
vendelser og ønsker om optagelse af medlemmer. 
 
Medlemmerne blev opfordret til fortsat at komme med forslag til arrange-
menter i Klub 60+, og Fødevarestyrelsen blev nævnt som en mulighed. 
 
Modtagne forslag optages i en idebank. Nogle forslag fravælges, fordi entre 
eller rundvisning er for dyr, og andre som følge af beliggenhed og adgangs-
forhold, men alle modtagne forslag bliver undersøgt af bestyrelsen. 
 
Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, og takkede 
for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god afvikling af 
generalforsamlingen. 
 
 
 


