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Dato: 21. januar 2019

Til medlemmerne af Klub 60+

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Klub 60+ ifølge Klubbens Vedtægt § 5 til afholdelse

onsdag, den 20. februar 2019 kl.14.00,
Miljø- og Fødevareministeriet
Mødesal F
Slotsholmsgade 12
1216 København K
Dagsorden i henhold til Vedtægten:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. a) Regnskab til godkendelse.
b) Budget og kontingent for året 2019.
4. Eventuelle forslag.
5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
6. Eventuelt.

Ad 3: Det reviderede regnskab vil være fremlagt på generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2019 fastsættes uændret til 150 kr.
Ad 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden senest 14 dage
før generalforsamlingen.
Ad 5: Jørgen Skovgaard Nielsen, Mogens Nagel Larsen, Sven Erik Nordal Rask og Ann Hoffmeyer Rask er på valg. Alle
modtager genvalg.
Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.
Revisor – Aase Thusholt-Madsen – og revisorsuppleant – Henrik Wanscher – modtager genvalg.
Det vil være hensigtsmæssigt, hvis medlemmer, der kunne tænke sig at stille op til valgene, retter henvendelse til
formanden i god tid inden generalforsamlingen. Man kan naturligvis også stille forslag til bestyrelsesmedlemmer på
selve generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen holder Direktør Jette Pedersen et indlæg om Landbrugsstyrelsens arbejde.

Bestyrelsens beretning

Velkommen til den 13. ordinære generalforsamling i Klub 60+.
Tak for støtte og opbakning
Det glæder os, at vi atter engang kan afholde generalforsamlingen her i Slotsholmsgade.
Vi takker i det hele taget for den fortsatte støtte og opbakning fra Miljø- og Fødevareministeriets departement og
styrelser. Dette er helt afgørende for foreningens virksomhed.
Vi har igen i år oplevet stor imødekommenhed ved afholdelse af arrangementer i ministeriets regi.
Medlemmerne
Medlemstallet er nu på 131.
Deltagerantallet i årets arrangementer har været i intervallet 30-40. Dog var vi 80 til årsfrokosten.
Arrangementer i beretningsåret
Den 8. marts 2018 afholdt vi en kort generalforsamling i overensstemmelse med de i 2017 ændrede vedtægter, der
havde to hovedformål: At gøre valgene til bestyrelsen mere harmoniske, samt at ændre tidspunktet for generalforsamlingen, så der er overensstemmelse mellem beretningsår og regnskabsår. Generalforsamlingen blev afholdt hos
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.
Ligesom tidligere har nogle af årets arrangementer berørt faglige emner inden for ministeriets område, mens andre
har bragt os i berøring med såvel myndigheder og erhvervsvirksomheder
som kulturinstitutioner.
Beretningsåret startede med generalforsamlingen hos Institut for Fødevareog Ressourceøkonomi, afløseren for det tidligere Jordbrugsøkonomisk Institut.
Forinden havde vi fra instituttet modtaget information om dansk landbrug:
”Aktuelt, finansiering og ejerformer, samt om dansk fiskeri: Aktuelt, ”kvotekonger” og BREXIT.
Den 19. april 2018 besøgte vi Arbejdermuseet, som blev opført og finansieret
af arbejderbevægelsen selv i 1879, få år efter ”Slaget på Fælleden”. Vi fik forevist afdelingen om et almindeligt arbejderhjem, som gav mange af os mindelser om vor egen barndom, samt afdelingen ”Industriarbejdet”, som bl.a.
illustrerede, hvor farligt og usundt datidens industriarbejde kunne være. Vi
sluttede af med kaffe og den navnkundige ”kikskage”.
Den 23. maj 2018 besøgte vi Assistens Kirkegaard på Nørrebro, som altid siden oprettelsen i starten af 1700tallet har haft mange forskellige funktioner, ofte grænsende til det festlige.
Den 27. august 2018 var vi i Roskilde Kloster, hvis historie strækker sig helt
tilbage til tolvhundredetallet, og som overlevede Reformationen. Det er i
dag et af Danmarks ”Adelige Jomfruklostre” indeholdende store og
historisk meget spændende kunstskatte.

Vort andet, faglige møde fandt sted 9. oktober 2018 hos Landbrug og Fødevarer, hvor værten, direktør Jens Munk
Ebbesen navnlig orienterede om organisationens centrale rolle i sikring af Danmarks internationale, veterinære renommé. Naturligvis i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen.
Årsfrokosten afholdt vi onsdag d.28. november 2018 i Landbrugsstyrelsen. Køkkenet levede atter op til vore høje gastronomiske forventninger. Børge Schou Pedersen optrådte igen som festafvikler. Peter Jakobsen leverede nye inspirerende festsange og Ole Alsøe underholdt os med gamle revysange.
Som I ved, modtager bestyrelsen meget gerne forslag til nye arrangementer.
Økonomi
Økonomien gør det muligt for bestyrelsen at foreslå uændret kontingent for 2019.

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 fine og gennemresearchede beretninger, som også har været mig til stor hjælp ved skrivningen af denne
beretning.
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 i Storkøbenhavn og nærmeste omegn og givet os indsigt i
mange forskellige verdener.
Det er glædeligt, at interessen for og dermed deltagelse i klubbens arrangementer fortsat har været på et meget højt
niveau.

Til noter:

