ÅRSBERETNING for 2009

Seniorklubbens 26. år

Ved udgangen af 2009 havde klubben 185 medlemmer, hvoraf 5 er æresmedlemmer.
I årets løb er der tilgået 17 nye medlemmer og 14 er udgået.
I årets løb er flere af vore medlemmer afgået ved døden.
Æret være deres minde
Bestyrelsen takker for den opmærksomhed DONG Energy´s ledelse har vist Seniorklubben
og for den økonomiske støtte til klubbens aktiviteter.
****************
Siden generalforsamlingen i februar 2009 har bestyrelsen bestået af:
Mogens Thomsen, formand
Inge-Lise Fich, næstformand
Jørgen Wendt–Larsen, kasserer
Poul Ølsgård, sekretær
Bent Hilbert Hansen
Bent Haaber
Per Poulsen, suppleant.
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i årets løb og der er udsendt 2 meddelelser til
medlemmerne om arrangementer m. m.
Klubbens formål er at medvirke til selskabeligt samvær, bl.a. ved afholdelse af klubmøder
én gang i hver måned i perioden september til maj. Desuden arrangeres gåture, slentreture,
udflugter, fester og kulturelle arrangementer.
I året 2009 blev der gennemført 28 arrangementer for Seniorklubbens medlemmer. Alle
klubmøder blev afholdt i Hellerup Sognegård.

12. januar

Klubmøde med Mette Holmgren fra Køge skitsesamling. Hun fortalte om
danmarkshistorien fra vikingetiden til i dag, udtrykt ved skitserne til
dronningens gobeliner, som vi så billeder af.

19. januar

Gåtur med Nebelong fra Husum St. langs fæstningskanalen til Utterslev
Mose og Kagsmosen samt Bystævneparken og Tingbjerg.

9. februar

Generalforsamling med nyvalg af næstformand Inge-Lise Fich og genvalg
af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valg.
Den afgående næstformand John Rytter blev udnævnt til æresmedlem efter
sit mangeårige store arbejde for Seniorklubben.
Efter generalforsamlingen underholdt Øresundsduoen med Annas ballader,
10 viser om Annas stormfulde liv. Flot fortolket af duoen.

16. februar

Gåtur med Nebelong fra Skodsborg St. i Jægersborg Hegn, langs Mølleåen
fra Stampen til Rådvad og videre til Strandmøllen.

9. marts

Klubmøde med Claus Hagen
Petersen. ”Danmark og
Europa, den svære vej” . En
medrivende fortælling af en
herlig fortæller.

16. marts

Gåtur med Nebelong fra Brøndbyøster St. hvor Brøndby-skoven og
Brøndby gamle landsby blev oplevet på fodturen.

25 marts
Rundvisning i DR byens musikhus med et lille
kig i den nye koncertsal men med fin
gennemgang af de øvrige musikstudier. Vi
afsluttede med spisning i DAB In. 50 seniorer
deltog men 25 måtte på venteliste til senere.

20. april

Klubmøde med emnet ”Havhingsten vender tilbage” om rekonstruktionen
af det irskbyggede langskib, levende fortalt af skibskonstruktør Erik
Andersen med lidt mange tekniske detaljer men med en utrolig flot film
om togtet til afslutning.

27. april

Gåtur med Nebelong fra Ballerup St. med start ved Vikingelandsbyen ved
Ledøje og derfra ind i Vestskoven med Ole Rømers monument og
Kroppedalscentret.

30. april

Forårets bustur gik til Vikingeskibsmuseet, hvor vi så Havhingsten og
Skuldelev skibene. Vi fik en herlig frokost i museets restaurant
og fortsatte så til Frederikssund, hvor vi så det nyudvidede J. F.
Willumsen museum.

6. maj

Slentretur med Evald i det gamle Søllerød med afslutning på Mothsgården
Museum.

11. maj

Klubmøde med Gentoftehistorier på film præsenteret af Mette Henriksen
fra Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte. Vi så ”På skolebænken med Åse og
alle de andre”. Så kunne vi mindes vores egen skoletid.

18. maj

Gåtur fra Farum St. Farum Midtpunkt, Nattergaleskoven og Nørreskoven
samt Farum Kulturpark blev besøgt inden en hyggelig sæson
afslutningsfrokost i haven hos ”Tante Maren” med tak til Nebelong.

26. maj

Forpremiere på Cirkusrevyen. 95 glade seniorer morede sig i teltet.

8. juni

Slentretur med Evald, hvor vi mødtes ved ”Det Biovidenskabelige
Fakultet” og så den gamle Landbohøjskole og de skønne haver inden turen
gik videre til Frederiksberg Bymidte.

14. september Klubmøde med fotograf Svend Aage Madsen fra Danmarks Radio TV.
40 års arbejde gav stof til mange pudsige og sjove historier, så det blev en
morsom eftermiddag.
21. september Gåtur med Per Poulsen i Hedeland, et flot område med både søer og
amfiteater.
24. september
Slentretur med Evald på Carlsberg. Vi hørte om historien bag de mange pompøse
bygninger og de næsten 50 deltagere var også på
brovægten – vi er diskrete og siger ikke, hvor mange
tons vi vejede. Bagefter fik en god afslutning i
Carlsbergs nye besøgscenter, hvor vi smagte på
spændende øl.

6. oktober

Med Dronning Louises Bro som startsted besøgte vi den sorte firkant på
Nørrebro med Evald som kyndig vejleder på den interessante slentretur.

12. oktober

Klubmøde med vinsmagning og Werner Hansen som hyggelig guide til
”Vine lavet af dygtige, danske vinmagere ude i den store verden”.
Vinsmagningen gav igen fuldt
hus på Sognegården og alle nød
de gode vine sponsoreret af
COOP Danmark.

19. oktober

Gåtur med Poul Møller som
turleder i den store Rude skov med søer og bakker samt en tur ind i
Svaneparken.

21. oktober

Efterårets bustur gik til Falkonergården i Fredensborg med en
imponerende opvisning af rovfugle – så tæt på os, at vi måtte dukke
hovederne. En god frokost blev indtaget i ”Helsingørs Kongelig
privilegerede Skydeselskab” hvor vi også hørte om skydeselskabets
historie og kunne beundre de smukke lokaler. Herefter fortsatte turen til
Kronborg med rundgang på Søfartsmuseet på egen hånd. Der var stille i
den fyldte store bus på hjemturen - seniorerne fordøjede de mange indtryk
fra en herlig dag.

29. oktober

Slentretur med Evald, igen Nørrebro men denne gang fra Skt. Hans Torv,
gennem De Gamles By og ud til Panum instituttet.

9. november

Klubmøde med Bjørn Pauli ”Politiets sidste festlige original” – og det var
både festligt og originalt. Ud over politihistorierne fik vi festlige sange fra
mange forestillinger, hvor Pauli var med som glad amatør.

16. november

Gåtur fra Vanløse St., hvor Nebelong bød på travetur i Grøndalsparken og
omkring Damhussøen.

25. november

50 seniorer var på en
spændende rundvisning
i DR byen. Vi blev delt
i 2 hold og kom
gennem studier og
lange trapper med
masser af facts og
historier fra vores gode
guider.

7. december

Årets julemøde med juleboller og bankospil havde tiltrukket over 70
seniorer. Der var fart og koncentration over bankospillet med mange flotte
præmier. Det blev en rigtig julehygge eftermiddag med god stemning.

16. december

Gåtur med Nebelong fra Klampenborg St. i Dyrehaven med gåtursrekord
49 deltagere. Den gode travetur i skoven med fotografering foran
Eremitageslottet gav os god appetit til den overdådige julefrokost på
Tårbæk Kro.

