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Februar 2017 
 

Å R S B E R E T N I N G  2 0 1 6 
Forelagt til Seniorklubben NESAs generalforsamling mandag den 13. februar 2017. 

 
Seniorklubbens 33. år 
I 2015 kunne bestyrelsen konstatere, at medlemstallet i klubben fortsat faldt. Det blev derfor besluttet, at 
ændre klubbens vedtægter, således at medlemskredsen kunne bliver bredere. Dette blev efterfølgende 
vedtaget på generalforsamlingen den 8. februar 2016. Herefter sendte bestyrelsen breve med tilbud om at 
blive medlem til en række tidligere NESA/Energy ansatte. Dette havde god effekt og ved udgangen af 2016 
var medlemstallet oppe på 183. 
 
I årets løb er flere af vore medlemmer afgået ved døde. 
 

Æret være deres minde. 
 
Bestyrelsen takker for den opmærksomhed DONG Energys ledelse har vist Seniorklubben og for den 
økonomiske støtte til Seniorklubbens aktiviteter. 
 

************ 
 
Siden generalforsamlingen den 8. februar 2016 har bestyrelsen bestået af: 

 Allan Petersen, formand 
 Inge-Lise Fich, næstformand 
 Poul Erik Fach-Pedersen, kasserer 
 Poul Ølsgård, sekretær 

 Knud Bender, bestyrelsesmedlem 
 Lars Ole Christensen, bestyrelsesmedlem 
 Susanne Hvidsten, suppleant

 
Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder og der er udsendt henholdsvis et forårs- og et 
efterårsprogram til medlemmerne. 
 
Klubbens formål er at medvirke til selskabeligt samvær, blandt andet ved afholdelse af klubmøder én gang i 
hver måned i perioden september til maj. Desuden arrangeres gåture, slentreture, udflugter og kulturelle 
arrangementer. 
 
I 2016 blev der gennemført 23 arrangementer for Seniorklubbens medlemmer. Alle klubmøder blev afholdt 
i Stengård Kirkes Multisal. På Seniorklubbens hjemmeside www.seniorklubbennesa.dk lægges diverse 
dokumentation i form af programmer, fotos fra diverse fælles oplevelser og information om Seniorklubben 
samt Seniorklubbens aktuelle vedtægter. 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til mine kollegaer i bestyrelsen, for det store arbejde som de har 
præsteret. Jeg retter også en stor tak til vores frivillige hjælpere der blandt andet har planlagt gå- og 
vandreture. Og ikke mindst tak til alle de medlemmer der er trofaste til at møde op og gøre 
arrangementerne hyggelige og interessante. 
 
Allan Petersen 
Formand 
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Resumé over Seniorklubbens aktiviteter i 2016 
  

11. januar 
Klubmøde 

Mogens Thomsen arrangerede gadedigteren og historiefortælleren Christian 
Kronman til at komme og fortælle om store og små begivenheder for længe siden og 
frem til i dag. 

 
8. februar 
Generalforsamling 

Mogens Thomsen havde for 10. gang sørget for at årets generalforsamling blev 
afholdt. Mogens Thomsen 
fratrådte som formand og 
Jørgen Wendt-Larsen 
fratrådte som kasserer. 
Bestyrelse havde indstillet at 
de herrer blev udnævnt til  
æresmedlemmer, hvilket blev 
godkendt med applaus. 
Generalforsamlingen blev 
gennemført med John Rytter 
som dirigent og Poul Ølsgård 
som referent. 
Årskontingentet på 150 kr. 
blev fastholdt. Efter 
generalforsamlingen blev vi 
underholdt med musik og 
sang af Henning Hansen, Hans Jørgen Nielsen og Sigrid Dines med gamle revynumre.  
 
 

14. marts 
Klubmøde 

Knud Bender stod for dette klubmøde hvor tidl. 
kammertjener for Kong Frederik den 9., Anker 
Andersen, kom og fortalte om sine 40 år ved hoffet. 
 
 
 
 
 
 

 
30. marts 
Gåtur nr. 274 

Allan Petersen havde arrangeret denne gåtur til Amager Fælled, hvor vi startede ved 
Dybbølsbro station. På trods af det dårlige vejr mødte der 7 medlemmer op. Vi 
sluttede turen på Fisketorvet med en hyggelig frokost. 
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11. april 
Klubmøde 

Inge-Lise Fich havde arrangeret dette spændende 
klubmøde hvor foredragsholder Lars Ringholm 
kom og fortalte om en af de største statsmænd 
Winston Churchill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. april 
Gåtur nr. 275 

Palle Madsen og Bjarne Mortensen havde arrangeret en gentagelse af turen 
igennem Valby Parken, 
hvor turen startede fra Ny 
Ellebjerg station. 
 
Turen gik helt ud til 
Kalvebod Strand og forbi 
Frøparken og Rosenhaven. 
 
 
 
 

 
28. april 
Byvandring 

Mogens Thomsen havde arrangeret denne slentretur. En vandring ad Digterruten på 
Assistens Kirkegård 
med Christian 
Kronman som guide.  
 
Vi kom blandt andet 
forbi H.C. Andersen, 
Poul Martin Møller, 
Dan Turéll, Etta 
Cameron og Ib 
Spang Olsens gravsteder. 
 
 

9. maj 
Klubmøde 

Poul Ølsgård havde fået lokket Claus Hagen Petersen til at underholde på dette 
klubmøde. 
 
Denne gang var overskriften "Fra 
Statsradiofoni over TV2 til sociale 
medier". 
 
Der var som sædvanlig nok at tænke 
over efterfølgende. 
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12. maj 
Byvandring 

Inge-Lise Fich havde 
arrangeret en yderst 
interessant gåtur, 
med Allan Mylius 
Thomsen som guide, 
gennem "de ydmyge 
steder" gennem det 
gamle København, 
hvor vi endte i 
Teglkroen i 
"Pisserenden" hvor 
vi fik rigtig god mad. 
 
 

18. maj 
Cirkusrevyen 

Jørgen Wendt-Larsen havde som sædvanlig sørget for at skaffe billetter til 
forpremieren til Cirkusrevyen. Alle 80 billetter blev solgt til medlemmerne. 
 
  

23. maj 
Gåtur nr. 276 

Ole Mølgaard eskorterede os på forårets sidste gåtur fra Fortunen igennem 
Dyrehaven i smukt 
vejr og frem til 
Restaurant Bøgely 
hvor vi sluttede af 
med en dejlig 
frokost. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. juni 
Bustur 

Lars Ole Christensen 
havde arrangeret 
forårets sidste aktivitet, 
nemlig en dejlig bustur 
til Gisselfeld, hvor vi fik 
historien om Christian 
Gyldenløve og frem til 
dato. 
 
Ikke langt derfra spiste 
vi frokost i Villa Gallina. 
 
Efterfølgende blev vi vist rundt i parken og orangeri et inden vi kørte hjem igen. 
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29. august 
Bustur 

Lars Ole Christensen arrangerede en meget flot bustur til GeoCenter Møns Klint, hvor 
vi fik en rundvisning og en grundig indsigt i de sidste 70 mio. år af Danmarks 

tilblivelse.  
 
Vi startede i øvrigt 
med frokost på 
Restaurant Klintholm 
Havn og sluttede med 
kaffe og lagkage på 
Café Sommerspiret. 
 

 
12. september 
Klubmøde 

Lars Ole Christensen havde arrangeret dette klubmøde og bedt 
Aase Tribini Clausen om at fortælle om sine oplevelser med sin 
far Professor Tribini. 
 
 
 
 
 

21. september 
Gåtur nr. 277 

Poul Ølsgård havde arrangeret denne gåtur i Ravnsholt Skov. Vi var også forbi det 
fredede natur- og kulturlandskab Kattehale Mose - Allerød Sø. Det var en stor 
naturoplevelse. 

 
 

5. oktober 
Byvandring 

Susanne Hvidsten havde arrangeret denne slentretur i Rundetårn. 
 
Slentreturen bestod i virkeligheden af en 
rundvisning i tårnet. 
 
Vi var helt til tops ved stjernekikkerten. 
 
 
 
 

 
10. oktober 
Klubmøde 

Poul Ølsgård havde til dette klubmøde endnu engang arrangeret Claus Hagen 
Petersen til at fortælle om "flygtninge før og nu". Med udgangspunkt i Danmarks 
historien, ja, så er vi alle indvandrer. Claus bliver man aldrig træt af at høre på. 
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25. oktober 
Museumsbesøg 

Knud Bender inviterede os til M/S 
Museet for Søfart i Helsingør. Vi fik 
en meget spændende guidet tur i det 
nye museum. 
 
Der var også mulighed for at gå lidt 
på egen hånd i den spændende 
bygningskonstruktion. 
 
Turen sluttede af med  
skipperlabskovs i museets café. 

 
 

28. oktober 
Gåtur nr. 278 

Palle Madsen og Bjarne Mortensen havde arrangeret denne spændende gåtur fra 
Valby station og rundt i Carlsberg Byen. Desværre var vejret ikke så godt så det var 
svært at få det fulde udbytte. Turen må bestemt gentages en anden gang og i bedre 
vejr. 
 

7. november 
Gåtur nr. 279 

Allan Petersen havde arrangeret en rigtig lang gåtur ved Kalvebod Fælled. Kun tre 
personer deltog på den 13 km lange tur i et landskab som man ikke skulle tro 
eksisterede så tæt på Københavns centrum. 
 

14. november 
Klubmøde 

Poul Ølsgård havde 
endnu engang fået lokket 
Werner Hansen til at 
arrangere en vinsmagning. 
 
Denne gang var det 
Italienske vine det 
handlede om. 
 
COOP var som sædvanlig 
sponsor af de ædle 
dråber. 
 
 

28. november 
Klubmøde 

Inge-Lise Fich stod endnu engang for årets julebanko. 
 
Det har altid været populært. John Rytter 
havde i øvrigt sponsoreret sin store samling 
af bankoplader med tilbehør så vi fremover 
kan gennemfører denne hyggelige tradition. 
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8. december 
Gåtur nr. 280 og 
julefrokost 

Palle Madsen, Bjarne Mortensen og Allan Petersen havde arrangeret årets sidste tur 
der som sædvanlig bestod af en lille gåtur og efterfølgende julebrunch. 
 
Gåturen var kun på ca. 5 km så næsten alle kunne deltage. 
 
Vi gik en tur rundt i Frederiksberg Have og endte i Restaurant Allégade 10 til et 
kulinarisk tag selv bord. 
 

 
 
Se flere billeder på www.seniorklubbennesa.dk 


