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Dagsorden 
 

Generalforsamling 
 

fredag, den 15. oktober 2010 kl. 15.00 
 

 
 
 

 
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. 

 

 

 
Ad pkt. 5: 
Bestyrelsen er på valg i år. 
Revisor og revisorsuppleant er på valg hvert år. 
(Alle kan genvælges). 
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Oktober 2010   
 

Generalforsamling 2010 
 

fredag d. 15. oktober i Slotsholmsgade 12. 
 
Bestyrelsens beretning 
 
Velkommen til 4. ordinære generalforsamling i Klub 60+.  
Vi er glade for at kunne mødes her i Slotsholmsgade. 
 
Tak for støtte og opbakning 
 
Igen i år takker vi for den fortsatte støtte og opbakning, vi møder i Fødevareministeriets departe-
ment og styrelser. Det er helt afgørende for foreningens virksomhed. 
 
Vi takker også vores værter ved de arrangementer, vi har haft i årets løb, både i Fødevareministe-
riet og uden for ministeriets område. Vi har igen mødt stor velvilje og imødekommenhed lige fra 
vores første henvendelse til selve afholdelsen af det enkelte arrangement.  
 
Medlemmerne 
 
Vi kan konstatere et stabilt medlemstal på godt 100 medlemmer.  
 
Deltagelsen i arrangementerne er lidt varierende med årsfrokosten som topscorer.  
Et fælles træk er den gode stemning blandt medlemmerne, som vi kan mærke ved klubbens arran-
gementer.  
 
Vi får løbende forslag til nye emner. Kolonihaveudflugten i september var således udsprunget af et 
medlemsforslag.   
Ikke alle forslag, vi modtager, bliver realiseret, men hvert eneste forslag er inspirerende og er med 
til at give bestyrelsen et godt arbejdsgrundlag.  
Så kom endelig med flere forslag til arrangementer. 
 
 
Arrangementer i beretningsåret 
 
Årets arrangementer har bragt os i kontakt med nye dele af Fødevareministeriets mangfoldige 
område og har bragt os ind i nye og fascinerende verdener.   
 
Vi begyndte med generalforsamling og årsfrokost onsdag d. 18. november 2009 i FødevareEr-
hverv i de sædvanlige gode lokaler og som før med god hjælp fra FødevareErhverv til det praktiske 
arrangement. 
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Årsfrokosten var igen en hyggelig sammenkomst, hvor vi på bedste vis underholdt os med hinan-
den og nød godt af mad og drikke. Peter Jakobsen bidrog til stemningen med nye og gamle sange, 
og Elly Søgaard Andersen fortalte os, hvad man også kan opleve på de københavnske gader. 
 
54 medlemmer deltog i arrangementet. 
 
Onsdag d. 10. februar 2010 var vi på IT-Universitetet, hvor Per B. Rasmussen havde sat et fint pro-
gram op for os. Vi fik historien om denne nye institutions tilblivelse 
og en rundvisning i den smukke bygning. Derefter hørte vi om Per 
B. Rasmussens egen meget varierede vej igennem arbejdslivet 
frem til denne arbejdsplads. Vi hørte Lone Malmborg fortælle om 
IT- forskning af interesse for seniorer, og Per B. Rasmussen gen-
nemgik klub 60+ hjemmesiden og gav os en række praktiske anvis-
ninger på, hvordan IT-livet kan blive lettere, også for seniorer. 
 
26 medlemmer deltog i dette arrangement. 
 
Vi besøgte Fødevarestyrelsen i Mørkhøj onsdag d. 10. marts. Her for-
talte direktør Esben Egede Rasmussen om de mange problemstillinger, 
man kan møde på dette område. Vi hørte om den ny organisation af 
veterinær- og fødevareområdet og forskningsområdet, og vi hørte om 
fødevaresikkerhed, om kostanbefalinger og meget mere. Det var et 
spændende område af Fødevareministeriet, vi her fik indblik i.  
 
28 medlemmer deltog i arrangementet. 
 
Onsdag d. 21. april var vi i Den danske Frimurerorden, hvor Ole 
Kjærgaard tog imod os og fortalte om en fremmed og meget inte-
ressant verden, som han og andre frimurere førte os ind i på en om-
fattende rundvisning i bygningen på Blegdamsvej. Besøget sluttede 
med frokost i den store spisesal.  
 
43 medlemmer deltog i arrangementet. 
 
På en dejlig eftersommerdag torsdag d. 9. september besøgte vi Haveforeningen Rønhøjgård i 
Ballerup. Kolonihaveforbundet og haveforeningen stod for arrangementet. Kolonihaveforbundets 
formand Preben Jacobsen og generalsekretær Mogens Ginnerup-
Nielsen fortalte om kolonihavebevægelsen og Fødevareministeri-
ets rolle på området. Haveforeningens repræsentanter fortalte om 
livet i denne haveforening. Vi hørte om kolonihavernes etablering 
på bar mark for godt 40 år siden, og vi så nu et meget smukt anlæg 
med store åbne fællesarealer og frodige haver. En særlig pointe for 
os i Klub 60+ var, at Fødevareministeriet var involveret i projektets 
start med køb af jorden, som udlejes til kolonihaverne. 
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16 medlemmer deltog i arrangementet. 
 
Økonomi 
 
Helt overordnet må vi konstatere, at økonomien er fornuftig. Vi er stadig i opbygningsfasen og 
holder udgifterne nede, bl.a. ved brug af e-mails. 
Klubben giver tilskud til enkelte arrangementer, således til årsfrokosten. 
 
Bestyrelsen vil igen i år foreslå uændret kontingent. 
 
Hjemmesiden 
 
Hjemmesiden www.klub60plus.dk indeholder let tilgænge-
lig og præcis information om klub 60+.  
 
Her finder vi f. eks. oplysning om kommende arrangemen-
ter og fyldige beretninger om afholdte arrangementer, 
illustreret med et væld af fotos.  
 
En varm tak til webmaster og fotograf Per B. Rasmussen og 
til beretningsskriver Nordal Rask for det store dokumenta-
tionsarbejde, der jo foregår på frivilligt grundlag. 
 
Vi er glade for, at så mange benytter sig af elektronisk til-
melding til klubbens arrangementer via hjemmesiden eller 
ved at bruge arrangementets mailadresse. 
 
Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen har holdt 6 møder i beretningsåret.  
 
4 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i år. Genvalg er mulig, men det er sidste valgperiode, og 
nye kræfter må tage over senest i 2012. 
 
 
Afslutning 
 
I år har vi ligesom tidligere år haft en blanding af interne og eksterne arrangementer.  
Vi i bestyrelsen er glade for den opbakning, vi har fået, og vi ser frem til næste års opgaver – hvis vi 
da bliver genvalgt.  
 

o     O     o 

http://www.klub60plus.dk/





