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Generalforsamling
Dagsorden, beretning og regnskab
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Klub 60+
Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

DAGSORDEN
Generalforsamling i Klub 60+
torsdag den 16. oktober 2008 kl. 15.00

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
a) Regnskab til godkendelse.
b) Budget og kontingent for det kommende år.
4.Eventuelle forslag.
5. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
6. Eventuelt.

Noter:
Ad 3: Det reviderede regnskab vil være fremlagt på generalforsamlingen.
Ad 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden
senest 14 dage før generalforsamlingen. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.
Ad 5: Bestyrelsen er på den stiftende generalforsamling den 4. oktober 2006 valgt for 2 år.
Bestyrelsen – Inga Steen Jensen, Birgitte Møller-Christensen, Børge Schou Pedersen og Sv. E.
Nordal Rask - modtager genvalg.
Revisor – Finn Holm - og revisorsuppleant – Henrik Wanscher - modtager genvalg.
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen udvides med Peter Jakobsen.

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

Oktober 2008

Bestyrelsens beretning på 2. ordinære generalforsamling
torsdag d. 16. oktober 2008

Kære medlemmer.
Det er en stor fornøjelse at byde velkommen til 2. ordinære Generalforsamling i Klub
60+.
Vi er stadig en ny klub. Men det ser da ud til, at vi ikke er en døgnflue, der forsvinder
efter den første nyhedsinteresse.
Medlemmer
I dag har vi 98 medlemmer. Sidste år på samme tid havde vi 93 medlemmer.
Det er selvfølgelig bestyrelsens ønske, at klubben er så synlig og så interessant, at vi
både kan fastholde allerede indmeldte, men også kan tiltrække kommende pensionister.
I dette arbejde er det guld værd, at ministeriets blad Forum er med til at fortælle om
klubbens eksistens og aktiviteter.
Afholdte arrangementer 2007-2008
Vi har haft følgende arrangementer:
Mandag den 1. oktober 2007:
Generalforsamling i Klub 60+ med dagsorden i henhold til
vedtægterne.
I tilslutning til generalforsamlingen holdt folketingsmedlem Britta
Schall Holberg, tidligere landbrugsminister, et spændende indlæg. Det
hed ”Er det sjovt at være minister?”
49 medlemmer deltog.
Fredag den 23. november 2007:
Klubben havde sin første årsfrokost, der blev afholdt i Direktoratet
for FødevareErhverv.
48 medlemmer deltog.
Mandag d. 18. februar 2008:
Besøg i Danske Bank med rundvisning i Erichsens Palæ og Peschiers
Gård.
41 medlemmer deltog.

Onsdag d. 12. marts 2008:
Møde med folketingsmedlem Henrik Dam Kristensen, tidligere
fødevareminister, og rundvisning i Folketinget.
38 medlemmer deltog.
Onsdag d. 16. april 2008:
Uformelt møde i Kildeskovshallen.
7 medlemmer deltog.
Torsdag d. 15. maj 2008:
Besøg i Plantedirektoratet, Sorgenfri. Vicedirektør Preben Veilstrup
Andersen forestod en rundvisning, der bl.a. omfattede frøkontrollen,
hvorefter vicedirektøren fortalte om direktoratets udvikling og
interessante begivenheder på direktoratets område.
34 medlemmer deltog.
Søndag d. 15. juni 2008:
Uformelt møde med tur i Dyrehaven og frokost hos Peter Liep.
Der deltog 6 medlemmer og 1 gæst.
Onsdag d. 10. september 2008:
Foreningens seneste arrangement i beretningsåret var en
heldagsudflugt til Fyn, hvor vi besøgte Hagenskov Gods. Godsejer
og tidligere landbrugsminister Britta Schall Holberg MF fortalte
om godsets historie og viste rundt indendørs og i parken.
22 medlemmer og 8 gæster deltog i arrangementet.
***
Vi fornemmer, at en passende grundpille for klubbens aktiviteter er 3 møder i
forårsprogrammet og et efterårsprogram, hvor vi har den ordinære generalforsamling
med en taler samt en årsfrokost. Det har været vores rettesnor for det forløbne års
program.
Derudover har vi så haft nogle yderligere arrangementer: de uformelle møder og
udflugten til Hagenskov.
Bestyrelsen har i vores første valgperiode været indstillet på at få kortlagt, hvilke typer
arrangementer, vi skal satse på.
Da Britta Schall Holberg nævnte muligheden for et besøg på Hagenskov, gjorde vi det,
vi ellers havde sagt til hinanden, vi ville holde os langt væk fra, nemlig at arrangere
udflugter. Vi var meget spændt på, om der var tilslutning til et sådant arrangement, men
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det viste sig heldigvis at være tilfældet, også fordi vi åbnede for, at ledsagere kunne
være med.
Vi har konstateret, at betalingsarrangementer ikke afskrækker medlemmerne. Det så vi
med den fine tilslutning til årsfrokosten og her for nylig ved turen til Hagenskov.
På Hagenskovturen har vi også set, at det er muligt at gennemføre klubudflugter i
private biler, og at der er stor beredvillighed til at stille bil til rådighed. Det er vi glade
for.
Vores kulturelle indslag i forårsprogrammet, besøget i Danske Bank med Erichsens
Palæ og Peschiers Gård var foreslået af et medlem. Vi takker for det gode forslag, og vi
opfordrer jer til at komme frem med flere gode ideer. I tilfældet Danske Bank kunne
bestyrelsen selv etablere kontakten, men vi vil da gerne sige, at hvis et forslag kræver
gode kontakter, er det en stor fordel, hvis forslagsstilleren også kan fungere som
døråbner.
Formålet med klubben er at bevare kontakten og interessen for vores tidligere
arbejdsplads og at sikre og lette kontakten til gamle kollegaer.Der er nok flere af jer, der
mødes privat på kryds og tværs uden om klubben, men vi vil meget gerne være
fødselshjælper for at få etableret nye kontakter eller genetableret gamle kontakter.
Derfor var vi også straks med på en ide fra et medlem om at arrangere uformelle møder,
hvor vi kunne ses til en kop kaffe og en snak. I mangel af klublokaler henlagde vi det
første uformelle møde til Kildeskovshallen.Vi forestillede os, at kombinationen en
svømmetur og et uformelt møde i cafeteriet, som ikke krævede forhåndstilmelding, ville
tiltrække en del medlemmer.
Ud over bestyrelsen og webmaster kom der 2 medlemmer. Og bestyrelsen kom
heldigvis lidt ud at svømme.
Vi syntes, at den gode ide skulle have endnu en chance, men i andre rammer.
Valget faldt på en gåtur i Dyrehaven, efterfulgt for de sultne af en frokost hos Peter
Liep. Vi fandt, at det kunne være en god lejlighed til hyggeligt samvær og lagde op til,
at medlemmerne kunne tage familien med, hvad vi jo ikke har lejlighed til ved vores
sædvanlige møder.
Deltagerantallet var igen begrænset: 6 medlemmer, inkl. bestyrelse og webmaster, og en
gæst. Vejrguderne var ganske vist ikke med os den søndag, men jeg tror, vi må se i
øjnene, at der ikke er den store interesse for sådanne uformelle møder.
Vi holder næppe flere uformelle møder, medmindre der kommer et massivt ønske
herom.
Kontingent
Bestyrelsen foreslår, at vi fastholder kontingentet på 100 kroner.
Betaling af kontingent er en forudsætning for at deltage i klubbens arrangementer og for
at modtage vores udsendelser.
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Bestyrelsen
Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder siden sidste års generalforsamling. Ligesom sidste år
har vores webmaster Per B. Rasmussen normalt deltaget i møderne.
Bestyrelsen har besluttet at genopstille til endnu en 2 årsperiode og håber på genvalg for
den samlede bestyrelse.
I bestyrelsen er vi enige om, at vi uden problemer kan fortsætte med fire medlemmer.
Men som I kan se af dagsordenens punkt om valg af bestyrelse, foreslår vi alligevel en
udvidelse. Fire bestyrelsesmedlemmer er det mindste, vi kan være efter vedtægterne, og
vi finder det hensigtsmæssigt med en udvidelse, således at bestyrelsen kan fungere, hvis
et bestyrelsesmedlem måtte at udtræde i valgperioden. Samtidig er det væsentligt, at
bestyrelsen får friske kræfter, som kan sikre kontinuiteten, når bestyrelsemedlemmerne
efter vedtægten skal afgå.
Hjemmesiden
Vi prøver hele tiden på at få opdateret og tilpasset hjemmesiden www.klub60plus.dk og
at få den gjort så brugervenlig som mulig.
Vi opfordrer til, at I der har mulighed for det, bruger tilmeldingsfunktionen på
hjemmesiden. Det er en både hurtig og sikker registrering af tilmeldinger.
Vi hører meget gerne, hvis I har kommentarer eller spørgsmål.

Historien – ministeriets og vor egen
Vi lagde sidste år noget materiale frem og opfordrede til, at de af jer, der har lyst og
mulighed, går videre med sagen og belyser historien og/eller nogle af de spændende
historier, som findes.
Hvis nogen af jer er gået i gang med noget i den retning, er I velkomne til at fortælle os
om det her.
Tak for hjælp og støtte
Vi er så privilegerede i klubben, at vi har mange støtter, der gør vores klubarbejde og
arrangementer mulige.
Vi er meget glade for ministeriets støtte, som er væsentlig for klubbens funktion.
Ministeriet - både departement og styrelser - stiller velvilligt lokaler og talere til
rådighed for os, og behandler os i det hele, som om vi var en del af huset.
Vi har også mødt stor velvilje hos vores øvrige værter – i år Danske Bank, Folketinget
og Britta Schall Holberg, og vi værdsætter, at de så beredvilligt har åbnet dørene for os.
4

Helt afgørende er det, at medlemmerne møder så talrigt op til vores møder, som det er
tilfældet. Det betyder, at alle involverede kan se, der er reel interesse for og opbakning
til klubbens aktiviteter.
Vi synes i bestyrelsen, at vi har en meget flot og velfungerende hjemmeside og det siger
vi ikke, fordi vi vil rose os selv, men fordi vi gerne vil takke vores webmaster Per
Rasmussen for hans store arbejde. Vi har da også uden for klubben fået ros for
hjemmesiden, og vi ved, at der er flere uden for vores egen kreds, der går ind og ser på,
hvad der foregår. Også fotosamlingen vækker interesse.
Vi takker Jørgen Körner fra FødevareErhverv for hans store indsats i forbindelse med
gennemførelsen af sidste års årsfrokost, og vi glæder os over, at vi har fået tilsagn om,
at Jørgen igen i år vil hjælpe os med arrangementet.
Vi sætter megen pris på den omtale, der bliver klubben til del i ministeriets blad Forum.
Det er vigtigt, at ministeriets medarbejdere har kendskab til vores arbejde. Det gælder
selvfølgelig helt specielt for 60+’ere, således at de får lyst til at melde sig ind i klubben,
straks de bliver berettigede - eller i hvert fald, når de går på pension.
Vi, der er pensionerede medarbejdere, er også glade for at få tilsendt Forum. Det
betyder, at vi får et indblik i, hvad der foregår på vores gamle arbejdsplads.
Afslutning
Vi håber på at kunne bevare de gode relationer med alle eksterne samarbejdspartnere og
det gode indbyrdes forhold internt i klubben. Vi glæder os også til den stadige udvikling
af klubben. Det kan alle medlemmer være med til. Vi i bestyrelsen er igen indstillet på
at gøre vores del.
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