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  Generalforsamling den 13. februar 2012. 
 

1. Valg af dirigent. 
Formanden bød velkommen og foreslog Hemming Carstensen som dirigent, og han blev valgt med 
akklamation. Hemming Carstensen konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt via den 
medlemsorientering, som er udsendt i december 2011, 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 2011 havde 181 medlemmer, hvoraf 5 var æresmedlemmer. I årets løb er tilgået 8 nye 
medlemmer, og 17 er udgået. I årets løb er flere af vore medlemmer afgået ved døden. Forsamlingen 
mindedes årets døde med et minuts stilhed. Desuden nævnte formanden klubbens hjemmeside, som 
næstformanden Inge-Lise Fich er ansvarlig for. Hun har konstateret, at der daglig er 10-15 
besøgende på siden, så den er meget brugt.  
 
Der blev spurgt, om klubbens nye medlemmer alle er tidligere NESA ansatte eller fra andre dele af 
DONG. Formanden oplyste, at de 8 nye medlemmer alle er tidligere NESA ansatte, men at også 
andre pensionister fra DONG kan optages som medlemmer. På DONG´s Intranet (interne net) er der 
link til vor hjemmeside samt til en anden pensionistklub, som stammer fra det tidligere E2. 
 
DONG har givet tilsagn om økonomisk støtte også i år. 
 
Formanden nævnte også, at der i årets løb blev gennemført 28 arrangementer for Seniorklubbens 
medlemmer. 

 
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Kassereren fremlagde regnskabet. Driftsregnskabet viste et overskud på 10.440 kr. Dette er noget 
lavere end sidste år, hvilket er meget tilfredsstillende. Sidste år blev klubben kritiseret for at have et 
for stort overskud, for det er ikke klubbens formål. Kontingentindbetalingen udgør 26.950 kr. Der er 
to af de afdøde der kun har betalt 125 kr., hvorfor den samlede kontingentindbetaling er 50 kr. for 
lav. 
 
Den positive opbakning og det økonomiske tilskud fra DONG Energy er væsentlig for klubbens 
arbejde, og som formanden nævnte, er der er givet tilsagn om dette også for 2012. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
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4. Fastlæggelse af kontingent.  
Kontingentet for 2012 blev på generalforsamlingen i februar 2011 fastlagt til 150 kr. Bestyrelsens 
forslag om bibeholdelse af årskontingent på 150 kr. i 2013 blev vedtaget. 

 
5. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
På valg er formanden, Mogens Thomsen, kassereren, Jørgen Wendt-Larsen og bestyrelsesmedlem 
Bent Hilbert Hansen. Formand og kassereren er villig til genvalg, medens Bent Hilbert Hansen ikke 
ønsker at genopstille.  
 
Som nyt bestyrelsesmedlem vil bestyrelsen anbefale Vianne Lysén, som er villig til valg.  
Mogens Thomsen og Jørgen Wendt-Larsen blev genvalgt, og Vianne Lysén blev valgt som nyt 
medlem af bestyrelsen. 

 
7. Valg af revisor. 

På valg var revisor Poul Stavnstrup, som var villig til genvalg, hvad han også blev.  
 

8. Eventuelt. 
Formanden oplyste, at planlægning af nye arrangementer, komme med ideer og forslag er en 
væsentlig del af bestyrelsens arbejde, og her har Bent Hilbert Hansen ydet en stor indsats i de 12 år, 
han har været i bestyrelsen. Han har været et meget aktivt og engageret bestyrelsesmedlem. 
Herudover har han foreslået og forestået vinsmagningen, og som gammel indkøbschef har han fået 
COOP til at sponsorere vinen. 
 
Men også andre end bestyrelsesmedlemmerne har udført et stort arbejde. Steffen Nebelong har 
forestået mere end 100 traveture, og det har han gjort omhyggeligt. Han har hver gang prøvegået 
turen inden, så han har travet mere end 200 ture 

 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke de ca. 45 deltagere for den aktive deltagelse 
og god ro og orden. 

 
---o0o--- 

 
 
Efter generalforsamlingen underholdt tidl. kgl. skuespiller Niels Hinrichsen med anekdoter, monologer, 
digte og egne oplevelser fra livet på Det Kongelige Teater samt fortællinger m.m. på sønderjysk, hvor 
Niels Hinrichsen har sine rødder. 

 
 
     


