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Generalforsamlingen den 10. februar 2014. 
 

1. Valg af dirigent. 

Formanden Mogens Thomsen 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 til medlemmerne i december 2013, og at generalforsamlingen 

derfor er lovlig indkaldt, da vedtægterne kræver, at generalforsamlingen skal indkaldes 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 

2013 har gennemført 28 arrangementer. Ved udgangen af 2013 havde klubben 174 medlemmer, 

hvoraf 5 er æresmedlemmer. I årets løb er der tilgået 10 nye medlemmer, og 15 er udgået. Dette er 

en nedgang på medlemsantallet på 2,9 %. I årets løb er flere af vore medlemmer afgået ved døden. 

Forsamlingen mindedes årets døde med et minuts stilhed. 

Formanden omtalte desuden klubbens populære hjemmeside: www.seniorklubbennesa.dk som 

fortæller en masse om klubbens aktiviteter, både de kommende og de der har været, bl.a. med en 

del fotos. Desuden er der også ”historiske vingesus”. Klubbens næstformand Inge-Lise Fich sikrer en 

effektiv opdatering af hjemmesiden. 

Klubbens traveture i vinterhalvåret har ikke så mange deltagere, så måske skal vi droppe disse? 

Som det fremgår af regnskabet har klubben et større overskud. Bestyrelsen har derfor besluttet, at 

nedsætte deltagerbetalingen på forårets bustur fra 325 kr. til 250 kr. 

Formanden omtalte, at klubben er løbet ind i problemer med lokalerne i sognegården. Da klubben 

skulle bestille lokalerne til forårssæsonen hos kirketjeneren, var svaret, at det ikke var muligt at få 

mandagene. På grund af det meget dårlige klima/samarbejde mellem os og gymnastikholdet, som 

kommer efter os om mandagen, skal vi flytte til torsdage. 

Vi foreslog derfor et møde, gerne også med deltagelse af lederen for gymnastikholdet. Mødet blev 

afholdt den 10. januar, dog uden gymnastikholdes leder (hun ønskede ikke at deltage).  

For første halvår 2014 havde vi indgået aftaler med foredragsholdere og havde udsendt 

program til medlemmerne, så det var særdeles vanskeligt at ændre mødedagen.  

http://www.seniorklubbennesa.dk/
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Såfremt kirken kunne acceptere, at vi fastholder mandag som mødedag for foråret, var vi 

villige til at sikre, at vi er færdige inden kl. 16, og desuden at vi flytter borde og stole ud til 

enderne af lokalet de dage, hvor der skal være gymnastik. 

Dette blev accepteret som en overgangsordning. Vi planlægger dog først efterårets 

program i maj måned. Såfremt overgangsordningen fungerer godt for alle parter, kan vi i 

maj tage stilling til, om mandag skal fastholdes, eller vi skal skifte til torsdage. 

Evald Brønd spurgte, om hvornår gymnastikholdet er begyndt i lokalerne. Seniorklubben 

har været i sognegården i over 10 år, og gymnastikholdet har været der et par år. Men de 

er der næsten hver mandag, hvor vi kun er der 9 gange om året. Så gymnastikholdet er en 

meget bedre kunde end os. 

Vivian Jørgensen foreslog, at vi ændrer mødetidspunktet til kl. 13, hvad der ville være 

bedre af hensyn til trafikken. Det tages med i overvejelserne. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Kassereren Jørgen Wendt-Larsen fremlagde regnskabet. Driftsregnskabet viste et overskud på 

14.360 kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Reservefonden er derfor vokset til 125.782 kr. Den 

positive opbakning og det økonomiske tilskud fra DONG Energy er væsentlig for klubbens arbejde, 

og Dong har givet tilsagn om tilskud også for 2014. Det skal dog bemærkes, at der ikke er betalt 

til Cirkusrevyen, da det ikke var muligt at få billetter, hvorfor der er en manglende udgift på 

ca. 24.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Fastlæggelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 150 kr. i 2015. Kontingentet for 2014 blev 

fastlagt til 150 kr. i februar 2013. Bestyrelsens forslag blev godkendt.  

5. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
På valg er formanden Mogens Thomsen og kasserer Jørgen Wendt-Larsen, som er villige til genvalg, 

hvad de blev.  Desuden bestyrelsesmedlem Vianne Lýsen, som har fået arbejde og derfor ikke 

ønsker genvalg. I stedet foreslår bestyrelsen Allan Petersen, som er villig til valg, men som desværre 

ikke kunne komme i dag. Han blev valgt. 

7. Valg af revisorer. 
På valg er revisor Poul Stavnstrup, som på grund af sygdom ikke ønsker at fortsætte. Bestyrelsen 

foreslog Anette Nagel, som blev valgt. Desuden blev foreslået Jørgen Skovmose som 

revisorsuppleant. Han blev valgt. 
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8. Eventuelt. 
Connie Barfred anbefaler, at klubben ikke dropper traveturene i vinterhalvåret. I stedet kan 

overvejes at indføre tilmelding. 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke de 42 deltagere for den aktive deltagelse 

og god ro og orden. 

 

---o0o--- 

 

Efter generalforsamlingen underholdte Per Kühl med anekdoter fra første halvdel af NESA´s historie, fra 

1902 til 1952. Anden halvdel kommer en anden gang. 

 

 


