Generalforsamlingen den 11. februar 2013.
1. Valg af dirigent.
Formanden Mogens Thomsen bød velkommen og foreslog Evald Brønd som dirigent, og han blev
valgt med akklamation.
Evald Brønd konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt via den medlemsorientering, som er
udsendt til medlemmerne i december 2012, og at generalforsamlingen derfor er lovlig indkaldt, da
vedtægterne kræver, skal ske i februar måned og med mindst 14 dages varsel.

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Formanden omtalte den skriftlige årsberetning, som var uddelt. Det fremgår heraf, at klubben i
2012 har gennemført 28 arrangementer. Ved udgangen af 2012 havde klubben 177 medlemmer,
hvoraf 5 er æresmedlemmer. I årets løb er der tilgået 6 nye medlemmer og 10 er udgået. I årets løb
er flere af vore medlemmer afgået ved døden. Forsamlingen mindedes årets døde med et minuts
stilhed.
Formanden omtalte, at medlemsantallet desværre falder. I 2004 havde klubben 211 medlemmer,
og medlemstallet er nu nede på 177. Han vil derfor opfordre medlemmerne til at gøre opmærksom
på klubben til tidligere kollegaer, som går på pension ol.
Formanden omtalte desuden klubbens hjemmeside: www.seniorklubbennesa.dk som fortæller en
masse om klubbens aktiviteter, både de kommende og de der har været, bl.a. med en del billeder.
Desuden er der også ”historiske vingesus”.
Nebelong spurgte, om DONG Energy gør opmærksom på klubben. Formanden oplyste at Dong har
et link til vor hjemmeside i forbindelse med deres Intranet.
Hanne Schultz spurgte, om også personer, der er blevet fyret fra Dong, kan blive medlemmer. Evald
Brønd oplyste, at i følge vedtægterne kan som medlemmer optages medarbejdere, som er
pensioneret eller gået på efterløn fra NESA/DONG Energy.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren Jørgen Wendt‐Larsen fremlagde regnskabet. Driftsregnskabet viste et overskud på 1490
kr. hvilket er meget tilfredsstillende. At overskuddet ikke blev større skyldes bl.a. at klubben har
købt en projektor, så vi slipper for problemer med dårligt udstyr. Den positive opbakning og det
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økonomiske tilskud fra DONG Energy er væsentlig for klubbens arbejde, og Dong har givet tilsagn
om tilskud også for 2013.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 150 kr. i 2014. Kontingentet for 2013 blev
fastlagt til 150 kr. i februar 2012. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er næstformand Inge‐Lise Fich, sekretær Poul Ølsgård, bestyrelsesmedlem Knud Bender og
bestyrelsessuppleant Per Poulsen. Alle er villige til genvalg. Alle blev genvalgt.

7. Valg af revisorer.
På valg er revisor Hjalmar Sørensen, som er villig til genvalg. Det blev han også.

8. Eventuelt.
Hanne Schultz foreslog, at klubben laver en vedtægtsændring, så også fyrede medarbejdere kan
optages. Kassereren Jørgen Wendt‐Larsen oplyste, at når klubben modtager en henvendelse om
medlemskab, vurderer man om vedkommende opfylder vedtægterne, eller om der er andre
argumenter der taler for medlemskab. Der er således optaget flere personer, som faktisk var blevet
fyret, eller havde forladt NESA inden pensionering.
Lone Rasmussen opfordrede til, at man kontaktede DONGs HR afdeling og fik en aftale om, at
klubben får besked ved medarbejderes pensionering, så vi kan henvende os om medlemskab. Lone
foreslog, at medarbejderne, som skulle holde op, får en invitation til at komme i seniorklubben.
Kassereren Jørgen Wendt‐Larsen opfordrer til at medlemmerne anvender Netbank til betaling af
kontingent og gerne, inden han udsender girokort.
Hilbert Hansen foreslog, at klubbens kontonummer skal fremgår af ”de gule sider”.
Formanden oplyste, at nogle medlemmer har udtrykt ønske om kortere gåture, idet 7‐8 km ofte er
for langt for nogle. Flere medlemmer tilsluttede sig dette, og formanden lovede, at det vil
bestyrelsen overveje i forbindelse med efterårets program.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for det gode og konstruktive arbejde, den har ydet.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke de 54 deltagere for den aktive deltagelse
og god ro og orden.
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Efter generalforsamlingen underholdt Savoy Jazzmen med glad swingende New Orleans jazz. Det blev et
par rigtige gode timer, hvor der også var mulighed for at danse.
Orkesteret kan også høres på www.savoyjazzmen.dk
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