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  Generalforsamling den 14. februar 2011. 
 

1. Valg af dirigent. 
Formanden bød velkommen og foreslog Hemming Carstensen som dirigent, og han blev valgt med 
akklamation. Hemming Carstensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt via den 
medlemsorientering, som var udsendt i december 2010, og at generalforsamlingen derfor er lovligt 
indkaldt ifølge vedtægterne, som kræver mindst 14 dages varsel. 

 
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 

Formanden omtalte den skriftlige årsberetning, som var uddelt. Det fremgik heraf, at klubben ved 
udgangen af 2010 havde 190 medlemmer, hvoraf 5 var æresmedlemmer. I årets løb er tilgået 11 nye 
medlemmer og 6 er udgået. I årets løb er flere af vore medlemmer afgået ved døden. Forsamlingen 
mindedes årets døde med et minuts stilhed. 
 
Desuden omtalte formanden vor hjemmeside, som er blevet rigtig flot med mange herlige NESA 
billeder og med god information om Seniorklubben. Der er nu også kommet link fra DONG Energys 
eget intranet til Seniorklubbens hjemmeside, så de ansatte inden de går på pension kan gøre sig 
bekendt med klubbens aktiviteter og få lyst til at melde sig ind. 
 
Han nævnte også, at der i årets løb har været 28 arrangementer, eller måske kun 27, da der har været 
to besøg på Davids Samling. 

 
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Kassereren fremlagde regnskabet. Driftsregnskabet viste et overskud på 24.681 kr. Dette er 
væsentlig bedre end sidste år, hvor der var underskud. Årsagen er at kontingentet er hævet til 150 
kr., og at medlemstallet er stigende, samt at der i 2009 blev betalt til Cirkusrevyen 2 gange, da de 
krævede pengene forud. Kassereren nævnte også, at de fleste penge står i banken, og det ikke er i 
Amagerbanken! 
 
Den positive opbakning og det økonomiske tilskud fra DONG Energy er væsentlig for klubbens 
arbejde, og der er givet tilsagn om dette også for 2011. 
 
Hans Clemensen spurgte om, hvorfor bestyrelsen ikke har underskrevet det omdelte regnskab. 
Kassereren oplyste at det skyldtes praktiske forhold, idet bestyrelsen ikke har været samlet efter 
regnskabet er blevet færdigt. De to revisorer har underskrevet regnskabet, og bestyrelsen vil gøre det 
i dag. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Fastlæggelse af kontingent.  
Kontingentet for 2011 blev på generalforsamlingen i februar 2010 fastlagt til 150 kr. Bestyrelsens 
forslag om bibeholdelse af årskontingent på 150 kr. i 2012 blev vedtaget. 
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5. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
På valg er næstformanden Inge-Lise Fich, sekretær Poul Ølsgård og bestyrelsesmedlem Bent Haaber 
samt bestyrelsessuppleant Per Poulsen.  Bent Haaber ønsker ikke at genopstille, mens de øvrige er 
villige til genvalg. 
 
Som nyt bestyrelsesmedlem vil bestyrelsen anbefale Knud Bender, som er villig til valg.  
Inge-Lise Fich, Poul Ølsgård og Per Poulsen blev genvalgt, og Knud Bender blev valgt som nyt 
medlem af bestyrelsen. 

 
7. Valg af revisor. 

På valg var revisor Hjalmar Sørensen, som var villig til genvalg, hvad han også blev.  
 

8. Eventuelt. 
Formanden takkede Bent Haaber for den store indsats, han har ydet i de 10 år, han har været i 
bestyrelsen. Han har været bestyrelsens kunstarrangør og har også forestået besøgene i DR byen 
med stor succes. Og Aase har hjulpet godt til.  

 
I forbindelse med økonomien nævnte kassereren, at det endnu er relativt få, der har meldt sig til 
busudflugten den 9. juni til Kerteminde. Prisen på denne busudflugt er højere end på tidligere ture på 
grund af Storebæltsbroen, hvorfor deltagerafgiften er sat til 300 kr. Kassereren vil derfor gerne høre 
generalforsamlingens syn på, om det er for dyrt? Johnny Jørgensen oplyste, at han fandt, at 250 kr. 
pr. person er smertegrænsen. Næstformanden spurgte, om det betyder, at vi ikke kan lave udflugter, 
hvor vi passerer en bro?   Helge Jørgensen mente at 300 kr. er rimeligt, når en bro skal passeres. 
Jytte Røes fandt, at der ikke bør lægges begrænsning ind for, om klubben kan køre over en 
betalingsbro. 
 
Svend Lorentzen spurgte, hvorfor klubmødernes starttidspunkt er ændret til 13.30? Formanden 
oplyste, at der er et gymnastikhold, der har lokalerne fra kl. 17, og da de skal flytte møblerne, skal vi 
være ude kort tid efter kl.16. For at sikre dette har bestyrelsen besluttet at starte kl. 13.30. 

 
 

 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke de ca. 50 deltagere for den aktive deltagelse 
og god ro og orden. 

 
---o0o--- 

 
 

Efter generalforsamlingen fortalte tidligere skoleinspektør og historielærer på Skovshoved skole, 
Jørgen Ulriksen, om de ca. 15.000 spanske soldater, der i 1808 kom til Danmark. Vi har lært, at de 
brændte Koldinghus af. Men hvorfor kom de? Hvad lavede de – udover at brænde Koldinghus ned?  
Hvordan forløb mødet mellem de sydlandske spanioler og den mere jordbundne danske befolkning? 
Hvorfor rejste de igen? Satte deres ophold sig noget spor i eftertiden. Alt dette fortalt han om på en 
særdeles oplysende og underholdende måde. Som det dramatiske højdepunkt blev berettet om det 
blodige opgør mellem franskmænd og spanioler i Roskilde.  

 
 
     


