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Dagsorden 

 

Generalforsamling i Klub 60+ 

 

onsdag den 18. november 2009 kl. 12 

 

 

1. Valg af dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

 

3. 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.  

 

 

Ad 5:  Bestyrelsen er på generalforsamlingen den 16. oktober 2008 (gen)valgt for 2 

år.  

 Revisor – Finn Holm – og revisorsuppleant – Henrik Wanscher – modtager 

genvalg. 
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Generalforsamling 2009 
 

onsdag d. 18. november 2009 i FødevareErhverv 

 

 

 

Bestyrelsens beretning 
  

Velkommen til den 3. ordinære generalforsamling i Klub 60+.   

 

I år har vi i bestyrelsen valgt at holde generalforsamlingen i forbindelse med årsfrokosten, som efter 

traditionen foregår i FødevareErhverv.  

 

Tak for hjælp og støtte 

   

Klub 60+ er privilegeret ved, at vi har mange venner, der giver os en hjælpende hånd til gennemfø-

relse af vores arrangementer.  

 

Foreningens livline er den imødekommende hjælp og støtte, vi får fra ministeriet, det være sig i 

departementet eller i andre dele af ministeriet, som nu i dag her i FødevareErhverv. Vi værdsætter i 

høj grad denne støtte. 

  

Vi har også i år kunnet glæde os over udstrakt imødekommenhed fra vores arrangementsværter 

uden for ministeriet. I år drejer det sig om Landbrugsrådet, Den Franske Ambassade, Brøndby IF og 

Metroselskabet.  

 

Det er en stor fornøjelse at møde en så positiv og hjælpsom holdning. 

  

Det fører mig så videre til det helt afgørende: Uden jer medlemmer var der ingen Klub 60+, og vi i 

bestyrelsen er meget glade for, at mange af jer også deltager i arrangementerne. Samtidig skal det 

siges, at vi er glade for alle medlemmer, også de der af den ene eller anden grund ikke – måske blot 

ikke i en periode – har mulighed for at deltage i arrangementer. Vi tillader os at opfatte selve med-

lemskabet som en støtte til ideen om at kunne mødes i denne kreds. 

 

For mig er der ingen tvivl om, at den velvilje vi møder, i høj grad også hænger sammen med den 

positive holdning, I som medlemmer møder op med.  

 

Derfor: Tak til alle jer medlemmer. 

   

Økonomi 

   

Regnskabet vil blive gennemgået senere på dagsordenen, men jeg vil helt generelt sige, at vi i besty-

relsen – i overensstemmelse med traditionen på vores tidligere arbejdsplads - tilstræber at være pris- 

og omkostningsbevidste. 

  

Vi sparer penge ved, at vi i stort omfang kommunikerer med jer via e-mails.  
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Bestyrelsen er også på anden måde sparsommelige i det daglige arbejde, f. eks. har vi hidtil fritaget 

klubben for udgifter til bestyrelsesmøder. 

 

Vi kan glæde jer med, at vi nok en gang foreslår, at medlemskontingentet fastholdes på det hidtidige 

beskedne niveau. 

 

Samtidig fastholder vi muligheden for at give tilskud til visse arrangementer.   

Det sker i forbindelse med årsfrokosten, hvor klubben giver tilskud til drikkevarer. Det skete også i 

forbindelse med besøget på den franske ambassade, hvor klubben betalte de 2 guider.  

  

Bistand fra medlemmer   

  

Vi i bestyrelsen glæder os over, at flere medlemmer følger vores opfordring til at komme med akti-

vitetsforslag og også følger dem op med kontaktpersoner og aftaler. Det åbner dørene til nye og 

måske uventede arrangementer. Det har givet mulighed for meget interessante møder udenfor vores 

ministerielle verden – de nylige besøg i Brøndby og i Metroselskabet er kommet i stand på den må-

de.   

   

Tak for jeres indsats – og til jer alle: Hold jer endelig ikke tilbage. Vi har en idébank, og vi tager 

gerne imod forslag til idébanken. Herfra kan de komme ind på arrangementsprogrammet før eller 

siden. 

  

 

Arrangementer i årets løb 

  

I årets løb har der været 7 arrangementer. Arrangementerne har alle bidraget til, at vi er blevet klo-

gere eller godt underholdt – måske endda begge dele. 

 

Først vil jeg nævne Aase Thusholt-Madsens causeri efter generalforsamlingen torsdag d. 16. okto-

ber 2008 i Fødevareministeriet.  

Emnet var ”Budget og økonomi i Fødevareministeriet ”. Et tørt emne kunne man fore-

stille sig, men Aase kunne på baggrund af sine oplevelser igennem et kvart århundre-

de på posten som budgetchef give en levende og absolut tankevækkende gennemgang 

af sammenhænge og skift i statens styring af økonomien igennem perioden.  

  

41 medlemmer deltog. 

 

Årsfrokosten fredag d. 23. november sidste år i FødevareErhverv var igen en god anledning til at 

mødes og snakke sammen på kryds og tværs.    

Per Nørby Jensen underholdt med en uforglemmelig skildring kaldet ”Domainekontoret” fra jule-

frokost i 1966. Her fik vi et billede af forholdene i Landbrugsministeriet, set 

med den unge medarbejders øjne.  

Peter Jakobsen bidrog med mange gode sange og fik os til at synge godt 

med.  

Vi er FødevareErhverv meget taknemmelige for jeres gæstfrihed over for os 

og for den praktiske hjælp vi får.  

Vi må igen fremhæve Jørgen Körners indsats. Den er uvurderlig. 

 

50 medlemmer deltog.  
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Lige fra starten har vi i bestyrelsen haft en plan om på et tidspunkt at høre nyt fra landbrugets orga-

nisationer, og torsdag d. 22. januar kom dette på programmet. Vi besøgte Landbrugsrådet og fik et 

levende foredrag af rådets direktør Freddy Svane. Han viste gennem mange eksempler, at landbru-

get og de erhverv, der knytter sig hertil, står i en brydningstid mellem gammelt og nyt - ikke bare i 

selve produktionen, men i høj grad også dens finansiering, afsætning og organisation. Vi var ikke i 

tvivl om, at Freddy Svane var indstillet på at bidrage til nytænkningen. 

 

En månedstid efter kom meddelelsen om, at landbrugsorganisationerne nu er gået 

sammen i enhedsorganisationen Landbrug og Fødevarer. Denne organisation omfat-

ter Landbrugsraadet, Dansk Landbrug, Danske Slagterier og Dansk Svineproduktion. 

Endvidere indgår Dansk Landbrugs medier og Dansk Landbrugsrådgivning samt væ-

sentlige dele af Mejeriforeningens aktiviteter i organisationen. I forbindelse med etab-

lering af organisationen fratrådte Freddy Svane. 

Vi der deltog i arrangementet i januar var altså mere end heldige, fordi vi fik et indblik i landbrugets 

verden netop på et tidspunkt, hvor der forestod store forandringer i de organisatoriske rammer. 

 

27 medlemmer deltog. 

 

Fredag d. 27. marts havde vi i Fødevareministeriet et meget interessant møde med fødevareminister 

Eva Kjer Hansen, der gav os sit syn på aktuelle landbrugs- og fødevarepolitiske pro-

blemer. Vi blev guidet godt rundt i de mange problemkomplekser. Vi hørte om revisi-

on af den fælles fiskeripolitik og den fælles landbrugspolitik - landbrugsstøttens 

fremtid. Vi hørte om fødevaremærkning, mærkning af portionsstørrelsers nærings-

indhold, som har været et politisk brandvarmt emne her i landet. Vi hørte også om 

Grøn Vækst, om landbruget som energileverandør, om modernisering af landbrugslo-

ven, om forskningsprogrammer og om Danmark som økologisk foregangsland. Det 

engagerede og engagerende foredrag fremkaldte en livlig spørgelyst. Sædvanen tro blev vi modta-

get med stor gæstfrihed i ministeriet. 

 

42 medlemmer deltog.  

 

Mandag d. 18. maj besøgte vi Den Franske Ambassade. Dette var en ene-

stående lejlighed til at komme indenfor i ambassadens domicil, Thotts Palæ 

på Kongens Nytorv. To guider sørgede for, at vi fik øje for de mange detal-

jer i det smukke palæ og desuden en grundig orientering om palæets historie 

igennem over 300 år. Selve besøget på ambassaden var gratis, og klubben 

betalte som nævnt udgifterne til guiderne.  

 

43 medlemmer deltog. 

  

I efteråret lagde vi ud med et besøg hos Brøndby IF onsdag d. 2. septem-

ber. Vi fik en levende introduktion af direktør Ole Palmå til en ny og 

spændende verden, der var ukendt for de fleste af os.  

Under kompetent guidning af Jan Johansen fik vi bagefter lejlighed til at 

se klubbens mange faciliteter. Vi havde endog den enestående oplevelse 

at stå nede på grønsværen og høre det sus, der kommer spillerne i møde, 

når de løber på banen til de store kampe.  

 

16 medlemmer deltog. 
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Onsdag d. 7. oktober besøgte vi Metroselskabet. Igen fik vi mulighed for at kigge ind i 

en fremmed verden. Selv om alle vel kender metroen, så er vi mange, der ikke ved 

meget om, hvad der ligger bag dette effektive transportmiddel. Administrerende di-

rektør Anne-Grethe Foss gav os et indblik i Metroens verden og åbnede vore øjne 

for, hvor megen teknisk kunnen og viden – og politisk behændighed - der skal til for 

at slippe helskindet igennem bygning og udbygning af metroen. Anne-Grethe Foss 

fortalte på en uformel og levende måde, og deltagerne levede op til dette ved stor 

spørgelyst.  

 

28 medlemmer deltog.  

  

 

En aflysning 

 

Vi har, som I ved, igennem nogen tid arbejdet med ideen om en studietur til Bruxelles. Vi præsente-

rede tanken på sidste års generalforsamling, og der var absolut stemning for at gå videre med ideen. 

Det gjorde vi, og i udsendelsen 21. april 2009 skitserede vi, hvordan sådan en tur kunne gennemfø-

res.  Vi bad medlemmerne om at tilkendegive deres eventuelle interesse i at deltage. 

Nogle medlemmer meldte sig som interesserede, men ikke nok til, at bestyrelsen fandt det velbe-

grundet at gå videre med arrangementet. Den beslutning meldte vi ud i udsendelsen 7. august i år. 

Vi var naturligvis kede af at skuffe de af jer, som havde reageret positivt, men vi mente og mener, 

det var bedre at stoppe på det tidspunkt, end eventuelt at måtte gøre det senere.  

 

Medlemmer 

  

Medlemstallet er stabilt stigende. Pr. 15. oktober var vi 106 medlemmer.  

 

Hjemmesiden 

 

Vi i bestyrelsen er meget glade for klubbens hjemmeside www.klub60plus.dk, og vi er meget glade 

for, at Per B. Rasmussen udfører det vigtige arbejde som klub-

bens webmaster. Per holder hjemmesiden fornemt opdateret og 

sørger for, at den fremtræder på smukkeste måde, endog med 

mange billeder fra arrangementerne.  

Vi håber, I andre også har fornøjelse af hjemmesiden. Den er en 

god støtte for hukommelsen, både hvad angår kommende arran-

gementer og afholdte arrangementer.  

Hjemmesiden er selvfølgelig ikke mindst klubbens ansigt udadtil 

– her kan interesserede se, hvem vi er, og hvad vi foretager os. 

Og så har den en meget nyttig funktion: Man kan tilmelde sig 

klubbens arrangementer via hjemmesiden. Det er en både hurtig 

og sikker registrering af tilmeldinger. 

 

Sig endelig til, hvis I skulle møde problemer, når I bruger siden, eller hvis I har andre bemærknin-

ger eller forslag. 
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Bestyrelsen 

 

Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder siden sidste års generalforsamling. 

Webmaster Per B. Rasmussen har deltaget i mange af møderne. Per har dog på det seneste ind-

skrænket sin deltagelse i vores bestyrelsesmøder, da andre opgaver kræver hans tid. Kontakten hol-

des heldigvis varm alligevel. 

 

Afslutning 

 

Det har igen i år været spændende at arbejde med Klub 60+. Vi i bestyrelsen er glade for de ople-

velser, vi har fået, og vi ser frem til et nyt klubår. 
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Til notater: 
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