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

 

1 

 

20. november 2017 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2017 

Referat 

 

 

 

Klubben holdt sin 11. ordinære generalforsamling tirsdag, den 10. oktober 

2017, i Miljø- og Fødevareministeriet, mødesal F, Slotsholmsgade 12. 

 

Generalforsamlingen var indkaldt ved skrivelse af 17. september 2017 med 

dagsorden efter vedtægten: 

 

 

1. Valg af dirigent. 

Valgt blev Henrik Wanscher, der konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt.  

 

  

2. Bestyrelsens beretning. 

Formanden takkede for den støtte og opbakning departement 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 havde ved generalforsamlingen 131medlemmer. Dette er en netto-

tilvækst på 7 i forhold til generalforsamlingen 2016, idet 5 har meldt sig ud 

og 12 har meldt sig ind. 

 

Klubben har haft følgende arrangementer i beretningsåret: 

 

Torsdag den 27. oktober 2016 Generalforsamling. Efter generalforsamlin-

gen orienterede chefkonsulent Jesper Wulff Pedersen om Brexit. 
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Onsdag den 30. november 2016 Årsfrokost i NaturErhvervstyrelsen. 

 

Mandag den 20. februar 2017 besøg hos Fødevarestyrelsen. 

 

Torsdag den 6. april 2017 besøg hos By og Havn.  

 

Torsdag den 8. juni 2017 besøg i Helsingør med byvandring efterfulgt af 

frokost i Renæssancekælderen. 

 

Torsdag den 14. september 2017 besøg på Skt. Lukas Stiftelsen. 

 

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. 

 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, der godkendtes. 

 

b. Budget og kontingent for det kommende år. 
Kassereren gennemgik tallene for 2017 og 2018. Da prisen for maden er steget, vil del-

tagelse i årsfrokosten i 2017 blive sat op til 200 kr., og dette er også forudsat i budgettet 

for 2018. Endvidere indgår den foreslåede kontingentforhøjelse for 2018. 

 

Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt det forhøjede kontingent giver mu-

lighed for større tilskud til klubbens arrangementer. Kassereren svarede 

hertil, at forslaget om forhøjelsen tjener til at holde balancen i kassebe-

holdningen. 

 

Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet til 150 kr. årligt for 2018. 

Forslaget blev vedtaget. 
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4. Eventuelle forslag 

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget 

blev vedtaget (med kvalificeret flertal), idet dog det foreslåede § 6, stk. 3, 

udgik1. 

 

 

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. 

 

 

6. Eventuelt. 

Spørgsmålet om muligheden for, at personkredsen fra det tidligere Miljø-

ministerium kan blive medlemmer af klubben, blev rejst på ny. Formanden 

henviste til, at spørgsmålet tidligere var drøftet, og at der ikke er planer om 

ændringer, men at vi er åbne overfor henvendelser og ønsker om optagelse 

af medlemmer. 

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet, og takkede 

for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for god afvikling af 

generalforsamlingen. 

 

 

I generalforsamlingen deltog 41 medlemmer. 

                                                 
1 Vedtægt for Klub 60+ som ændret på ordinær generalforsamling 11. oktober 2012 og ordinær general-

forsamling 10. oktober 2017 er vedlagt referatet. 


