Generalforsamlingen den 8. februar 2016.
1. Valg af dirigent.
Formanden Mogens Thomsen bød velkommen og foreslog John Rytter som dirigent og Poul Ølsgård
som referent, og de blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt via den medlemsorientering, som er
udsendt til medlemmerne i december 2015, 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
2015 har gennemført 24 arrangementer. Ved udgangen af 2015 havde klubben 152 medlemmer,
hvoraf 5 er æresmedlemmer. I årets løb er der tilgået 8 nye medlemmer, og 20 er udgået. I årets
løb er flere af vore medlemmer afgået ved døden. Forsamlingen mindedes årets døde med et
minuts stilhed.
Formanden nævnte specielt det faldende medlemstal, idet han vil vende tilbage til dette punkt
under pkt. 5 på dagsordenen.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren Jørgen Wendt‐Larsen fremlagde regnskabet. Driftsregnskabet viste indtægter på 63.762
kr. og udgifter på 59.203 kr. Dette giver et overskud på 4.559 kr. der overføres til reservefonden,
som herefter er på 109.070 kr. Overskuddet hænger sammen med, at vi kun har købt 80 billetter til
Cirkusrevyen og ikke 100, som vi plejer. Det medfører en mindre udgift på 5.600 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 2016.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastholdes på 150 kr. i 2017. Kontingentet for 2016 blev
fastlagt til 150 kr. i februar 2015. Bestyrelsens forslag blev godkendt.
Knud Bender henledte opmærksomheden på, at kontingent skal betales inden 1. marts, og det vil
lette kassererens arbejde, hvis medlemmerne overholder dette.
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5. Indkomne forslag.
Bestyrelsens har forslået ændring af vedtægterne for Seniorklubben NESA af 5. februar 2007.
Formanden begrundede ændringsforslagene dels med det stadig faldende medlemstal, som giver
behov for nye medlemmer, dels at det er uhensigtsmæssigt, at to så centrale
bestyrelsesmedlemmer som formand og kasserer er på valg samme år. Bestyrelsen forslår derfor
følgende ændringer i vedtægternes enkelte punkter:
Formål, sidste punktum, med teksten "Medlemmernes ægtefælle/samlever kan deltage i klubbens
arrangementer" foreslås ændret til: ”Til klubbens arrangementer må medlemmerne medtage én
ledsager".
Medlemmer, her foreslås en tilføjelse efter sidste punktum. Tilføjelsen er: "Som 'medarbejder'
regnes også personer, der har haft en flerårig ansættelse ved NESA/DONG Energy, men hvor deres
fratrædelse sker fra et andet selskab. Bestyrelsen kan i enhver henseende godkende/nægte
optagelse af et nyt medlem."
Bestyrelse, andet punktum, første komma, med teksten "således at formand, kasserer og det ene
menige bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal; næstformand, sekretær, det andet menige
bestyrelsesmedlem samt bestyrelsessuppleanten vælges på ulige årstal." foreslås ændret til
"således at formand, det ene menige bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleanten vælges på lige
årstal; næstformand, kasserer, sekretær og det andet menige bestyrelsesmedlem vælges på ulige
årstal."
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er formand Mogens Thomsen, kasserer Jørgen Wendt‐Larsen og bestyrelsesmedlem Allan
Petersen. Formand og kasserer ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Allan Petersen som
formand og nyvalg af Poul Erik Fach‐Pedersen som kasserer og suppleant Lars Ole Christensen som
nyt bestyrelsesmedlem. Dertil Susanne Hvidsten som ny bestyrelsessuppleant.
De blev alle valgt.
Herefter bad Poul Ølsgård om ordet. Han nævnte, at generalforsamlingen nu har valgt en ny
bestyrelse. Det betyder også en afsked med Jørgen og Mogens som bestyrelsesmedlemmer i
Seniorklubben NESA. Jørgen har været magtfuld kasserer i 14 år og har altid haft styr på klubbens
økonomi og regnskaber og sikret, at vi har modtaget det vigtige tilskud fra DONG. Herudover har
Jørgen sørget for brød til klubmøderne.
Mogens har ledet klubben i 10 år. I de 10 år har han budt velkommen til mindst 75 klubmøder og
på rigtig mange busudflugter. Herudover har han ledet bestyrelsesmøderne med en let hånd, så
alle har kunnet komme med deres input, nogle gange til frustration for sekretæren, som fandt det
vanskeligt at referere alle synspunkterne. Men Mogens lette hånd som formand har sikret, at
klubbens programmer, ”de gule sedler”, har været et teamwork med bidrag fra hele bestyrelsen,
hvad der har medført stor bredde og kreativitet i programmerne.
Vi i den ”gamle” bestyrelse, naturligvis uden Mogens og Jørgen medvirken, vil derfor indstille til
generalforsamlingen, at Mogens Thomsen og Jørgen Wendt‐Larsen udnævnes til æresmedlemmer
af Seniorklubben. At blive æresmedlem medfører at man er kontingentfri, bliver inviteret til at
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deltage i jubilæumsfester o.l., samt at man risikerer at blive opfordret til at være dirigent på en
generalforsamling.
Vi skal hermed anmode generalforsamlingen om at godkende dette.
Et medlem spurgte, hvor mange æresmedlemmer klubben har. Formanden oplyste, at der er 5
æresmedlemmer: Preben Schou, Hemming Carstensen, Inger Relster, Evald Brønd og John Rytter.
Generalforsamlingen godkendte indstillingen til, at Mogens Thomsen og Jørgen Wendt‐Larsen
bliver æresmedlemmer, og de modtog begge nogle flasker rødvin som tak for deres store indsats
for klubben.

7. Valg af revisorer.
På valg er revisor Anette Nagel samt revisorsuppleant Jørgen Skovmose, som begge er villige til
genvalg, hvad de også blev.
8. Eventuelt.
Per Kock spurgte, hvorfor at klubben kun har købt 80 billetter til Cirkusrevyen og ikke 100, som man
plejer. Kassereren oplyste, at i 2015 havde det knebet med at få solgt alle billetterne, måske hang
det sammen med det faldende medlemstal. Derfor forsøgte vi at justere. Det tyder på, at 80 er et
rigtigt antal, da alle billetter er solgt, og der er ikke flere, der har anmodet om billet.
Mogens takkede for årene, hvor han har fået lov til at være formand, og Jørgen takkede tilsvarende
for sin tid som kasserer.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke de 66 deltagere for den aktive deltagelse
og god ro og orden. Formanden takkede dirigenten og kvitterede med en flaske.

‐‐‐o0o‐‐‐

Efter generalforsamlingen var der musikalsk underholdning med gamle revynumre, danske sange og viser
med en trio, bestående af Henning Hansen og Hans Jørgen Nielsen der sang og Sigrid Diness, der spillede
klaver til.
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