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Dato: 8.februar 2020

Til medlemmerne af Klub 60+

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og invitation til møde

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Klub 60+ ifølge Klubbens Vedtægt § 5
til afholdelse
onsdag, den 4.marts 2020 kl.14.00
Fiskeristyrelsen
Mødesal 2A og 2B
Nyropsgade 30
1780 København V

Dagsorden i henhold til Vedtægten:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. a) Regnskab til godkendelse.
b) Budget og kontingent for året 2020.
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 2020 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: Susan Bramsen, Jens Christophersen, Mogens Ginnerup-Nielsen og Inga Steen Jensen
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 vicedirektør Joan Reimann et indlæg om Fiskeristyrelsens arbejde.
Ved generalforsamlingen serveres en forfriskning.

Af hensyn til serveringen anmodes medlemmerne om at tilmelde sig til generalforsamlingen senest mandag, den 24. februar 2020 via Klubbens Hjemmeside - www.Klub60Plus.dk
under Aktivitetskalender - eller direkte på mailadressen generalforsamling2020@Klub60Plus.dk . For medlemmer uden internetadgang kan tilmelding ske til sekretæren på tlf. 21 28 49 73.

På bestyrelsens vegne.
Med venlig hilsen.
Jens Christophersen
Formand

Velkommen til den 14.ordinære generalforsamling i Klub 60+.

Medlemmerne
Medlemstallet pr.1.februar 2020: 131

Arrangementer i beretningsåret.
Den 20.februar 2019 deltagere: 42 medlemmer
Ved generalforsamlingen blev Jørgen Skovgaard Nielsen, Mogens Nagel Larsen, Ann Hoffmeyer Rask og Sven Erik Nordal Rask, genvalgt til bestyrelsen.
I forbindelse med generalforsamlingen havde vi et indlæg fra direktør for Landbrugsstyrelsen Jette Petersen, om arbejdet i Landbrugsstyrelsen og herunder om udflytningen til Augustenborg
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og Jens Christophersen blev valgt
som formand, Jørgen Skovgaard Nielsen som næstformand, Mogens Nagel Larsen som kasserer og Ann Hoffmeyer Rask som sekretær.
Vi har i år afholdt 8 bestyrelsesmøder.

Den 7.maj 2019 besøgte vi Frederiksberg Slot. Deltagere: 37 medlemmer
Frederiksberg Slot bruges af Hærens Officersskole og er som sådan militært område. Vel
indladt på slottet samledes vi i Cafeen i den vestre sidefløj,
hvor der var sat kaffe/the og kage frem til deltagerne. Fra cafeteriet førte guiderne deltagerne over til hovedfløjens indgangstrappe, med Frederik IV´s navnetræk over døren, der fører ind i en flisebelagt vestibule med mindetavler for officersskolens faldne i 2. verdenskrig og i Afghanistan. Fra vestibulen
kom vi ind i Marskalstuen. Det var et rigtig spændende besøg
på et slot, der med en vis rimelighed kan betegnes som en sommerbolig.

Den 12. juni 2019 besøgte vi Arboretet i Hørsholm. Deltagere: 17 medlemmer
Deltagerne i besøget samledes på parkeringspladsen på Kirkegårdsvej uden for Arboretets
nordre port. Ved port området findes både bygninger med læ og siddemuligheder til f.eks.

indtagelse af medbragt mad, og lokaler – klasseværelser - til undervisningsbrug. Arboretet
er et areal med træer og buske til studiebrug. Det drives af Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, som en del af undervisningen i genetisk botanik og planteanvendelse. Det blev
oprindelig oprettet i 1838 som Charlottenlund Slots Skovbotaniske have. Haven havde dengang kun et meget lille areal.
Knap 100 år senere, i 1936, oprettedes det nuværende Arboret med et areal på omkring 36 ha. Det blev omkring 2016
overtaget af 15. Juni Fonden, en familiefond med forbindelser
til Rockwool. Fonden yder til dels i samarbejde med G. B. Hartmanns Forskningsfond bidrag
til udviklingen af Arboretets bygninger og veje m.m. og til informationsvirksomhed og
rundvisninger. Deltagerne blev vist rundt i Arboretet af arboretmester Ole Byrgesen. Arboretmesteren fortalte levende om området og de enkelte træer og buske og de særlige forhold ved dem.

Den 9.september 2019 var vi på en bustur til Fyn. Deltagere:25 medlemmer
Første stop på turen var Lundsgaard Gods ved Kerteminde. Godsejer, kammerherre Rudolf
Iuel, viste rundt og fortalte om driften af godset.
Godsejer Iuel omlagde for en del år siden driften til økologisk
drift. Han fortalte, hvordan det skete og hvilke kontakter til
økologiske foreninger m.m. han havde etableret i den sammenhæng. Efter rundvisning og beskrivelse af landbrugsdriften, som suppleres med indtægter fra virksomhedsarrangementer i Annexet, var der frokostbuffet i cafe Agnes H, der er
navngivet efter Poul Henningsens mor, Agnes Henningsen
(født Andersen), der er opvokset på Lundsgaard.
Efter den gode frokost gik turen videre til Odense, hvor Miljøstyrelsen besøgtes. I 2019
flyttede Miljøstyrelsen til Odense som led i regeringens udflytningsstrategi. Vi blev modtaget af direktør Lars Hindkjær. Der er 300 medarbejdere i hovedsædet og 400 i decentrale
enheder. Ministerbetjeningen er af praktiske grunde placeret i Miljø- og Fødevareministeriets departement sammen med politikformulering. Det må bemærkes, at ministeriet har
to ministre, således, at departementet (og ministeriet) skal betjene både miljøministeren
og fødevareministeren (ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, der også er minister
for nordisk samarbejde). På miljøområdet er i departementet ansat 150 medarbejdere. Dagen sluttede med en meget behagelig bustur tilbage til København.

Den 2.oktober2019 besøgte vi Kirkeministeriet. Deltagere: 25 medlemmer
Deltagerne i besøget blev modtaget i Kirkeministeriets reception i Frederiksholms Kanal 21
af departementschef Chr. Dons Christensen. Kirkeministeren er også Kulturminister og må
således dele sig mellem de to ministerier. Kirkeministeriet er
opdelt i 4 kontorer for henholdsvis Folkekirkens økonomi, styrelse, personale og IT. Det var en rigtig spændende eftermiddag omkring et emne, der var lidt anderledes end hvad Klubbens medlemmer hidtil havde oplevet også set ud fra et administrativt synspunkt. Vi blev meget klogere på denne del af
den nationale kultur.

Den 28.november afholdt vi årsfrokost. Deltagere:76 medlemmer
Igen i år havde vi fået mulighed, for at afholde årsfrokost i Landbrugsstyrelsens mødesale i
Nyropsgade. Landbrugsstyrelsens direktør Jette Petersen kom forbi og hilste på os. Jette
Petersen fortalte om de mange forandringer, der er sket i årets løb, og hvad der venter i de
kommende år.
Herefter gik vi til bords, og igen i år fik vi en dejlig menu, som
styrelsens kantine stod for. Vi havde nogle hyggelige timer sammen. Ved årsfrokosten ser vi tilbage på året, og det er det arrangement, hvor vi har flest deltagere. Det er rigtig rart, at vi
kan mødes, og få en god snak sammen. Igen i år fik vi stor hjælp fra servicecentret.

Afslutning
Tak for den opbakning, vi altid får fra Miljø-og Fødevareministeriet og dets styrelser.
Tak til medlemmerne for jeres opbakning til arrangementerne.
Tak til webmaster Per Rasmussen for det store arbejde med hjemmesiden
www.klub60plus.dk og IT.
Vi glæder os til at se jer til nye og spændende arrangementer i 2020.
Til sidst skal der lyde en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

Hermed overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.

