Generalforsamlingen den 13. februar 2017.
1. Valg af dirigent.
Formanden Allan Petersen bød velkommen og foreslog Jørgen Wendt-Larsen som dirigent, og han
blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt via den medlemsorientering, som er
udsendt til medlemmerne i december 2016, og efterfølgende med den detaljerede indkaldelse,
som er dateret den 26. januar 2017. Generalforsamlingen er derfor 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. Ved udgangen af 2016 havde
klubben 183 medlemmer. I årets løb er flere af vore medlemmer afgået ved døden. Forsamlingen
mindedes årets døde med et minuts stilhed.
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
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lægges diverse dokumentation i form af programmer, fotos fra diverse fælles oplevelser og
information om Seniorklubben samt Seniorklubbens aktuelle vedtægter.
Formanden sluttede med at takke sine kolleger i bestyrelsen for det store arbejde, som de har
præsteret. Han rettede 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.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren Poul Erik Fach-Petersen fremlagde regnskabet. Driftsregnskabet viste et underskud på
20.070 kr. Det hænger noget sammen med det faldende medlemsantal og det initiativ, som
bestyrelsen har taget for at få flere medlemmer. Initiativet har medført, at deltagerantallet til
arrangementerne er steget med forøgede udgifter til følge. Dette kombineret med, at nyindmeldte
kunne være kontingentfri i 2016, har betydet lavere indtægter. Men med forslaget om
kontingentforhøjelse i 2017 og en række andre initiativer, som bestyrelsen har taget, er det håbet,
at regnskabet for 2017 ikke giver underskud.
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forhøjes til 200 kr. i 2017. Bestyrelsens forslag blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår en tilføjelse til klubbens vedtægter, idet denne tilføjelse er en forudsætning
for, at foreningen kan blive registreret i CVR og SKAT.
Foreninger af vores type er efter en lovændring for år tilbage og efter ønske fra vores sponsor
DONG Energy forpligtet til at indberette vore udgifter til foredragsholdere, såfremt de ikke driver
selvstændig virksomhed.
Erik Petersen oplyser, at en forening frivilligt kan blive registreret i CVR registeret.
Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag, men bad bestyrelsen om at finde den
bedste og simpleste måde at udføre registreringen på.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Da såvel Inge-Lise Fich som Poul Ølsgaard - efter mange års deltagelse i bestyrelsesarbejdet - ikke
ønsker at genopstille, samt da Lars Ole Christensen ønsker at udtræde af bestyrelsen, skal der
foretages en række omrokeringer/nyvalg til bestyrelsen. På grund af vedtægternes krav om, at
valget er for en toårs periode, for at sikre imod for store udskiftninger på samme tidspunkt, er
nogle valg etårige og andre toårige.
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Formanden Allan Petersen er ikke på valg.
Knud Bender, som er villig til genvalg, foreslås som næstformand (for en toårig periode).
Kassereren Poul Erik Fach-Pedersen er på valg og er villig til genvalg.
Susanne Hvidsten foreslås valgt som sekretær (for en toårig periode).
Lisbeth Efferbach Petersen foreslås til posten som bestyrelsesmedlem (for en toårig periode).
Ole Huusfelt foreslås som bestyrelsesmedlem (for en etårig periode).
Poul Ølsgård foreslås som bestyrelsessuppleant (for en etårig periode).
De foreslåede kandidater blev valgt.

7. Valg af revisorer.

På valg er revisor Hjalmar Sørensen, som er villig til genvalg, hvad han også blev.

8. Eventuelt.
Kassereren Poul Erik Fach-Pedersen omtalte et problem med restance. Der er 10-12 medlemmer
som ikke har betalt kontingent i flere år. Bestyrelsen har planlagt at skrive et brev til de
pågældende og gøre opmærksom på det manglende kontingent, og at såfremt de pågældende ikke
har betalt i 2 år, vil de blive slettet.
Desuden omtalte kassereren en gammel ordning med automatisk kontingentbetaling via Nordea Liv
og pension. Her har Nordea tidligere trukket betalingen fra pensionen på nogle medlemmer. I
forbindelse med nogle ændringer hos Nordea undersøgte man denne procedure. Det drejer sig om
i alt 38 medlemmer, som i gennemsnit er 86 år. Den yngste er 70 år og den ældste er 101 år. I
stedet for at lave et nyt system til dette besluttede Nordea i stedet at betale disse kontingenter fra
deres egen kasse. Så disse 38 medlemmer skal ikke selv betale deres kontingent.
Formanden takkede Lars Ole Christensen for hans tid som medlem af bestyrelsen, specielt de
fantastiske busture, som han har været ansvarlig for. Busturene har aldrig været bedre.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke de 72 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: Scandinavian Rhythm Boys,
bestående af Michael Bøving, Frans Sjöström, Ole
Olsen og Søren Kirk, efterfølgende kaldt SRB. SRB
arbejder med ragtime, blues, åndelige sange,
gospel og tidligere former for jazzmusik,
kombineret med kendte evergreens, ballader og
swing. De fleste af melodierne er specialiteter,
der sjældent høres.
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