Generalforsamlingen den 9. februar 2015.
1. Valg af dirigent.
Formanden Mogens Thomsen bød velkommen og foreslog John Rytter som dirigent, og han blev
valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt via den medlemsorientering, som er
udsendt til medlemmerne i december 2014, 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
2014 har gennemført 25 arrangementer. Ved udgangen af 2014 havde klubben 164 medlemmer,
hvoraf 5 er æresmedlemmer. I årets løb er der tilgået 6 nye medlemmer, og 16 er udgået. 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. Klubbens næstformand Inge‐Lise Fich sikrer en effektiv opdatering af hjemmesiden.
Klubbens traveture i vinterhalvåret har ikke så mange deltagere, hvorfor bestyrelsen har besluttet
at droppe gåturene i januar og februar måned.
Formanden omtalte, at klubben i året har haft problemer med lokalerne i Hellerup Sognegård. Efter
mere end 10 år kunne vi ikke mere få lokalerne til vor faste mødedag. Bestyrelsen undersøgte
derfor forskellige andre muligheder, og det lykkedes at indgå en aftale om at leje multisalen ved
Stengård kirke til klubmøderne. Det er bestyrelsens opfattelse, at medlemmerne er godt tilfredse
med det nye mødested.

Johnny Jørgensen foreslog, at vi ændrede mødetidspunktet til kl. 13, hvad der ville være
bedre af hensyn til trafikken. Formanden svarede, at bestyrelsen vil tage forslaget op på et
kommende bestyrelsesmøde, hvor vi vil beslutte, om vi ændre mødetidspunktet.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren Jørgen Wendt‐Larsen fremlagde regnskabet. Driftsregnskabet viste et underskud på
21.270 kr., hvilket er udmærket, da der ikke er udlagt til betaling for Cirkusrevyen i 2015.
Udgifterne til bestyrelsesmøder er vokset, idet det ikke mere er muligt at holde møderne hos
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DONG, hvorfor vi nu holder møderne privat. Desuden indgår der en indtægt på 1000 kr., som er
tilbagebetaling af depositum fra Hellerup Sognegård. Reservefonden er formindsket til 104.511 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 2015.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 150 kr. i 2016. Kontingentet for 2015 blev
fastlagt til 150 kr. i februar 2014. 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 og bestyrelsesmedlem Knud Bender
som alle er villige til genvalg, hvad de blev. Suppleant Per Poulsen er også på valg, men ønsker ikke
genvalg. Bestyrelsen foreslår Lars Ole Christensen til denne post. Han blev valgt.

7. Valg af revisorer.
På valg er revisor Hjalmar Sørensen, som er villig til genvalg, hvad han også blev.
8. Eventuelt.
Formanden omtalte, at Evald, efter mere end 20 år, vil stoppe med at forestå slentreture.
Bestyrelsen beklager dette, men har forståelse for beslutningen og er taknemmelig for de mange
gode ture og det store arbejde, Evald har ydet. Beskrivelse af turene kan ses på klubbens
hjemmeside. Hvis nogle af medlemmerne har lyst til at forestå slentreture eller lignende, hører
bestyrelsen gerne fra vedkommende.
Formanden omtalte også, at Per Poulsen nu er stoppet som suppleant efter 12 år. Per har været en
meget god suppleant med mange arbejdsopgaver, som han har løst særdeles godt. Han har været
glad for posten som suppleant og har ikke ønsket at komme i bestyrelsen. Per skal have tak for sin
indsats og have lidt vin til at forsøde sin fremtid som pensionist fra bestyrelsen.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke de 35 deltagere for den aktive deltagelse
og god ro og orden.

‐‐‐o0o‐‐‐

Efter generalforsamlingen var der musikalsk underholdning med musikeren Niels Loudrup, som på
harmonika og flygel underholdt med sange.
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