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

Fra 1. ordinære generalforsamling
1. oktober 2007 i Klub 60+ i Fødevareministeriet
Generalforsamlingen var indkaldt ved skrivelse af 6. september 2007 med dagsorden
efter vedtægterne. Henrik Wanscher blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse og afholdelse.
Bestyrelsens beretning var omdelt til deltagerne (klik her for at læse beretningen), og
formanden kommenterede herefter mundtligt beretningen. Hun omtalte Klubbens stiftelse, medlemstallet, der pr. 1. oktober er på 93, og den gode tilslutning til klubbens
arrangementer. Hun fremhævede Fødevareministeriets indsats bl.a. i form af traktement
og udsendelse af FORUM til interesserede.
Formanden nævnte, at bestyrelsen som opfølgning på den stiftende generalforsamling
havde udarbejdet et notat om historisk materiale omkring Landbrugsministeriet, og efterlyste medlemmer, der var interesseret i at arbejde videre med materialet.
Klubbens næste arrangement er Årsfrokosten 23. november 2007 i Direktoratet for FødevareErhverv, som er et betalingsarrangement med tilskud fra Klubben.
Beretningen godkendtes.
Regnskab og budget var omdelt og blev gennemgået af kassereren. Regnskabet viste, at
udgifterne havde været mindre end først antaget, især på grund af udstrakt anvendelse af
e-mail i korrespondancen med medlemmerne. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for
2008 blev holdt uændret på 100 kr.
Kassereren opfordrede medlemmer til, når de indbetalte via homebanking at anføre indbetalerens navn forrest, da det ellers risikerer ikke at komme med i bankudskriften
Kassereren bemærkede, at den nemmeste måde at betale på for medlemmer uden adgang til homebanking vil være at henvende sig i en Nordea-filial og indsætte pengene
på Klubbens konto.
Regnskabet og kontingentfastsættelsen godkendtes.
Et medlemsforslag om afstemning ved fuldmagt blev ikke vedtaget.
Finn Holm og Henrik Wanscher blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
Arrangementer for 1. halvår af 2008 er på planlægningsstadiet og formanden nævnte, at
man havde nogle ideer om besøg i f. eks. Danske Bank, Landbrugets organisationer og
Københavns Rådhus.
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Foredrag ved Britta Schall Holberg, MF.
Efter generalforsamlingen holdt Britta Schall Holberg et foredrag med overskriften ”Er
det sjovt at være minister?”
Britta Schall Holberg var minister i regeringen Schlüter I: Fra 1982 til 1986 indenrigsminister og fra 1986
til 1987 landbrugsminister. Britta Schall Holberg berettede i sit foredrag, hvorledes det opleves at blive
ringet op og spurgt, om man vil være minister, og om
de ceremonier, der følger med, især besøget hos
Dronningen, samt om de tanker man gør sig om det
nærmere indhold i den fremtidige opgave. Hun berettede også om, hvordan det er at fratræde som minister.
Embedsapparatets loyalitet drejer lynsnart over på
efterfølgeren, og ministerbilen og chaufføren kører for
en anden. Hun nævnte det særlige danske system,
hvor embedsapparatets loyalitet altid ligger hos den
siddende minister, uanset partifarve. Hun håbede, at
dette system ville fortsætte.
Britta Schall Holberg besvarede selv overskriftens
spørgsmål: Ja, det er sjovt at være minister, men det er også hårdt.
Britta Schall Holberg opfatter det som en demokratisk pligt at turde gøre noget, at turde
blande sig, at gøre sig umage og bruge sig selv. Vi er sat i livet for at betyde noget.
Britta Schall Holberg, der er uddannet lærer, har i de 17 år, der er gået fra hun gik af
som minister og indtil hun på ny blev medlem af Folketinget i 2005, været engageret i
journalistik og foredragsvirksomhed – foruden driften af Hagenskov Gods, som hun
ejer.

Klik her for at se flere billeder fra arrangementet.

