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

Bestyrelsens beretning på 1. ordinære generalforsamling mandag d. 1. oktober 2007.
Vi har fået en rigtig god start på KLUB 60+ - ja, faktisk en kanonstart.
Medlemmerne

I mødte talstærkt op på den stiftende generalforsamling d. 2. oktober 2006
og støttede helhjertet stiftelsen af klubben.

Fødevareministeriet
Fødevareministeriet gav os den velvillige opbakning, der er helt nødvendig
for klubbens liv og eksistens.
Ministeriet gav os tilsagn om at stille mødelokaler til rådighed og sørge for
kaffe mv. til generalforsamlinger / andre arrangementer og vil være
behjælpelig med kopiering til disse møder. Indtil nu har vi gjort brug af
såvel departementets som DFFE’s gæstfrihed og lokaliteter.
Som I ved, sender ministeriet også bladet ”Forum” til interesserede
medlemmer.
Desuden har ministeriet via ”Forum” hjulpet med at udsprede budskabet
om klubbens eksistens og aktiviteter:


Initiativgruppen kunne orientere om foreningsplanerne i bladets nr.
3, juli/august i 2006.



Anne Rosengaard, der er redaktør af bladet, skrev om den stiftende
generalforsamling i nr. 5, november 2006.



Vi havde en artikel om den nye hjemmeside i nr. 1, januar 2007, og



Anne Rosengård skrev en reportage fra besøget i Nationalbanken i
bladets nr. 4, juli 2007.

Vi ser frem til en fortsættelse af dette aktive samspil om kommunikation.
Hjemmesiden

Takket være vores frivillige webmaster, Per B. Rasmussen, har klubben
fået en hjemmeside, www.klub60plus.dk. Vi synes selv den ser pæn ud, og
den har en række nyttige funktioner, som skal give klubbens medlemmer
god service og lette livet både for medlemmerne og for bestyrelsen.
Her skal blot nævnes nogle af hjemmesidens servicefunktioner:


Tilmelding til arrangementer direkte via hjemmesiden.
Vi opfordrer til, at så mange som muligt af medlemmerne gør brug
af denne funktion, og vi hjælper - så vidt vi kan - med at løse
eventuelle tekniske vanskeligheder.
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Aktivitetskalenderen.
Her kan man orientere sig om kommende arrangementer.
Man kan også læse referater og se mange og gode billeder fra de
arrangementer, der er afholdt.
Det er klubbens sekretær, Nordal Rask, som står for referaterne og
andet af det skriftlige materiale, I får sendt.
Det righoldige billedmateriale og redigering af det til hjemmesiden
har klubbens webmaster Per B. Rasmussen påtaget sig. Ved en
enkelt lejlighed har vi også fået billeder fra et af klubbens øvrige
medlemmer.



Forslagskasse
I denne afdeling af aktivitetskalenderen er der mulighed for at
komme med ideer og forslag om kommende arrangementer til
bestyrelsen. Denne funktion er der endnu ingen, der har gjort brug
af, men muligheden står åben for jer.

Ministeriets – og
vores egen – historie

På den stiftende generalforsamling blev der fremsat forslag om, at Klub
60+ skulle tage initiativ til at se på mulighederne for, at interesserede
kunne indsamle og bearbejde materiale om ministeriets historie.
Vi – og ganske særlig klubbens sekretær - har arbejdet med denne sag.
Han har gjort rede for det materiale, vi har kendskab til, i et notat, som er
udsendt til medlemmerne.
Det vil være morsomt, hvis der er medlemmer, der vil være med til at gå
videre med sagen. Det kunne f. eks. være i mindre grupper med hver sit
tema. Det kunne måske føre til skriftlige fremstillinger om oplevelser
under interessante epoker og begivenhedsforløb eller fortællinger om
udviklingen, også på det helt praktiske plan. Det kunne også føre til en
lille udstilling af interessante dokumenter: Visdomsbøger,
jubilæumsskrifter og - ikke mindst - vittighedstegninger, som der jo findes
nogle af.
Det er klart, at det kræver, at nogen er parat til at lægge arbejde i sådanne
projekter.
Bestyrelsen har med denne præsentation gjort et forarbejde. Nu er det
videre forløb først og fremmest op til de interesserede medlemmer.

Klubben
Medlemstal

I dag har vi godt 90 medlemmer. En flot tilslutning det første år, synes vi.
Vi glæder os over, at der løbende kommer nye medlemmer. Vores
informationskanaler og mund-til-mund-metoden virker altså meget godt.

Kontingent

Kontingentindbetaling er forløbet glat og hen over året i takt med
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indmeldelserne. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2008, dvs 100
kr. Vi beder om at få beløbet indbetalt inden d. 15. januar 2008.
Indbetaling af kontingent er en forudsætning for at deltage i næste års
arrangementer og modtage klubbens udsendelser. Vi håber selvfølgelig på,
at I har lyst til at fortsætte jeres medlemskab.
Arrangementer

I det første klubår har vi haft følgende arrangementer:
1. Onsdag d. 4. oktober 2006 kl. 16.00 i Fødevareministeriet.
Initiativgruppen redegjorde for gruppens tanker omkring formålet med
etablering af en pensionistforening og om arbejdet hermed.
Derefter fortalte departementschef Ib Byrge Sørensen om udviklingen i
ministeriets arbejdsopgaver i de senere år og konsekvensen af de
ressortændringer, der var sket.
Indlægget efterfulgtes af stiftende generalforsamling for Klub 60+.
Mødet havde 51 deltagere.
2. Fredag d. 9. februar 2007 kl. 13.30 i Direktoratet for
FødevareErhverv
Direktør Arent B. Josefsen fortalte om direktoratet og dets opgaver. Vi var
på en yderst interessant rundgang til kontorlandskaber, motionsrum og
serverrum. Derefter fortalte personalechef Joan Reimann om direktoratets
personalepolitik. Foruden disse glimrende præsentationer var der god
lejlighed til socialt samvær under indtagelse af diverse forfriskninger.
Vi var godt 30, der nød godt af dette arrangement.
3. Tirsdag d. 10. april kl. 16 i Fødevareministeriet
Fødevareminister H. C. Schmidt fortalte underholdende om aktuelle
politiske problemstillinger på Fødevareministeriets område. Ministeren var
blevet lidt forsinket, og tiden udnyttedes af deltagerne til fornyet snak om
gamle og nye oplevelser.
I mødet deltog ca. 45.
4. Torsdag d. 10. maj kl. 16 i Nationalbanken
Vores tidligere departementschef i Fødevareministeriet,
nationalbankdirektør Nils Bernstein viste rundt i Nationalbanken og
fortalte senere på en meget pædagogisk måde om bankens opgaver. Vi så
bankens museum, hvilket var en rigtig spændende oplevelse, ikke mindst
takket været de engagerede guider, der selv tidligere havde arbejdet i
banken. Vi nød også på det gastronomiske plan bankens store gæstfrihed.
I mødet deltog ca. 50 af medlemmerne.
--Fælles for arrangementerne er, at vi hver gang er blevet modtaget med stor
gæstfrihed og velvilje.
Den gode tilslutning til arrangementerne og den gode stemning, som I alle
er med til at skabe, er for os et tegn på, at foreningen er levedygtig.
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Af pladshensyn har vi været nødt til at have deltagerbegrænsning til de
enkelte arrangementer. Takket være betydelig fleksibilitet og velvilje fra
vores værter har det dog indtil nu været muligt at få plads til alle
interesserede.
Hidtil har det ikke været nødvendigt at opkræve betaling i forbindelse med
møderne. Det kan komme på tale i fremtiden, da vi naturligvis ikke altid
kan regne med, at vores værter står for forfriskninger mv.
Vi har i bestyrelsen været ret sparsommelige. Vi har i første omgang
ønsket at etablere en buffer, så vi har foreningsmidler at gøre godt med,
hvor der er et behov. Det vi især har i tankerne er, at vi med
kontingentmidler kan nedsætte prisen på et betalingsarrangement.
Bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt 10 møder siden den stiftende generalforsamling. Vi
har i stor fordragelighed delt opgaverne imellem os efter lyst og evne.
Vi blev hurtigt enige om, at det ville være en god ide, at klubben fik en
hjemmeside, og vi tog med glæde imod tilbuddet fra Per B. Rasmussen om
at oprette og vedligeholde hjemmesiden. På stort set alle møder derefter
har spørgsmål i relation til hjemmesiden været på bestyrelsens dagsorden,
og vi har derfor bedt Per om at deltage i møderne. Bestyrelsen har på den
måde fået tilført vigtig ekspertise.

Afslutning

Som afslutning må vi igen fremhæve den gode modtagelse, klubben har
fået – fra jer der er medlemmer, fra ministeriet og fra vores værter ved de
enkelte arrangementer.
Vi har endog hørt, at også yngre medarbejdere i ministeriet synes, en
sådan forening er en god ide og støtter klubbens eksistens.
Vi ser frem til fortsat gode relationer med eksterne samarbejdspartnere,
hvor ministeriet naturligt spiller en helt central rolle. Vi glæder os også til
fortsat udvikling af foreningen. Her er det op til os alle som medlemmer at
være aktive. Vi i bestyrelsen er indstillet på at gøre vores del.
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