December 2018

Kære Seniorer
Forår 2019 – ja det er jo på vej – håber vi!
Som noget NYT vil vi opfordre jer til at tilmelde jer, via

mail, til klubmøder og øvrige gratis aktiviteter.

Vi oplever stor variation i tilslutningen til møderne, det er derfor lidt svært at få brygget den rigtige
mængde kaffe og købt tilsvarende brød.
Ligeledes har vi oplevet, at der kun kom en enkelt/ganske få deltager til en gratis aktivitet.
Det er lidt øv for den/dem der har lagt kræfter i at arrangere/gå prøvetur mm.
Den ønskelige tilmeldingsfrist bliver sat tæt på arrangementet/aktiviteten og er blot retningsgivende for
bestyrelsen/arrangøren.
Bliver du syg på dagen, ja så er der jo bare en ekstra kop kaffe til bordet eller måske en ekstra lille skarp til
fodfolket 

Tilmelding til forårsprogrammet modtages tidligst 2. januar 2019
Kontingent betaling – EFTER generalforsamlingen
Betaling bedes foretaget efter generalforsamlingen den 11. februar og senest den 1. marts 2019.
Kontingent på 200 kr. pr. medlem fastholdes. Såfremt generalforsamlingen vedtager det.
Alle klubmøder afholdes i Stengård Kirkes Multisal, Triumfvej 2, 2800 Kongens Lyngby.
Husk at besøge vores hjemmeside www.seniorklubbennesa.dk
Her finder du det gældende program, såvel som foto fra tidligere aktiviteter.
På glædeligt gensyn i efteråret.
På bestyrelsens vegne
Allan Petersen
Formand
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Forårsprogram 2019
Mandag den 14. januar, kl. 13:30
Klubmøde: Nonner, gøgl og stjernedrys
Marianne Løwenhertz Jacobsen har haft sit liv på bakken sammen
med sin familie.
Kom og hør om Mariannes spændende liv, lige fra skoletiden
blandt nonnerne på den Franske Skole til hendes gøglerfamilie og
livet på Bakken.
Hør om alle de kendt mennesker hun har mødt og om hendes to år
i Afrika.

Plakat fra et af Mariannes foredrag

Mødested:
Stengård Kirkes Multisal
Pris pr. person:
Gratis

Arrangør
Lisbeth Petersen
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed
Ca. 2 timer
Tlf., kontaktperson
9386 4683

Seneste tilmelding
Ønskeligt 11. januar kl. 12.00
E-mail, kontaktperson
lisbp09@gmail.com

Mandag den 11. februar kl. 13:30
Klubmøde: Generalforsamling og underholdning
Til at underholde efter Generalforsamlingen har vi arrangeret en
velklingende jazzduo beståede af Claus Boysen og Inge Andersen.
De akkompagnerer en tidligere medarbejder ved Dong Energy
nemlig Karin Vollmer. Dermed har vi en trio til at underholde os.
Karin var i perioden 2007 til 2012 ansat i Back- og Frontline (det
der vist tidligere hed ”Kundebetjeningen”) Karin er flasket op med
jazzmusik, idet hendes far var en habil klarinettist. Karin har bl.a.
sunget i gospelkor, ligesom hun har været solist i et rockband og været korpige i
bandet ”Santanas Venner”. Det sidste års tid er Karin begyndt at synge med
Boysen/Andersen Band. Karin begyndte at synge offentligt for omkring 12 år
siden.
Claus Boysen (guitar) og Inge Andersen (piano) - ” Boysen /Andersen Band” - er
kendt fra en lang række af de små listige steder i København blandt andet
”Kareten” på Christianshavn, ”Dropp In” samt ”Jernbanecafeen” på Vesterbro.
Inge er ”Verdenskendt” i jazzkredse i Danmark. Claus er ved siden af sit
musikalske virke, uddannet snedker og beskæftiget som sådan.
Velkommen til en Generalforsamling med swingende musik fra vores grønne ungdom.
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Indkaldelse til generalforsamling, mandag den 11. februar kl. 13:30
Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, uændret kontingent 200 kr.
5. Indkomne forslag
a. Ændringsforslag til vedtægterne punktet ”Medlemmer”
b. Ændringsforslag til vedtægterne punktet ”Bestyrelsen”
Forslag a og b er indarbejdet i bestående vedtægter med henholdsvis Gammel og Ny formulering
og vedlagt som bilag til ”De gule sider”
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er:
Næstformand Knud Bender – ikke villig til genvalg
Kasserer Poul Erik Fach-Pedersen – villig til genvalg
Sekretær Susanne Hvidsten – villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem Lisbeth Petersen – villig til genvalg
Nuværende bestyrelsesmedlem Ole Huusfelt er villig til næstformandsposten.
Nuværende suppleant Per Laursen er villig til at indtræde som bestyrelsesmedlem.
Der skal derfor vælges én bestyrelses suppleant.
Bestyrelsen foreslår Britta Caspersson som er villig til valg.
Vedtages punkt b. under punkt 5, konstituerer bestyrelsen sig umiddelbart efter
generalforsamlingens afslutning.
7. Valg af revisor
Revisor 1, Hjalmar Sørensen er villig til genvalg.
8. Eventuelt
Eventuelle nye forslag skal være formanden i hænde senest den 15. januar.

Mødested:
Stengård Kirkes Multisal
Pris pr. person:
Gratis

Arrangør
Allan Petersen
Betalingsoverførsel:
Ingen

Varighed
Ca. 2 timer
Tlf., kontaktperson
4272 7005

Seneste tilmelding
Ønskeligt 8. februar kl. 12.00
E-mail, kontaktperson
ap.privat@outlook.dk
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Onsdag den 27. februar, MØDETID kl. 10:30
Aktivitet: Bowling og frokost
Kom og vær med til Senior bowling, i fællesskab og på et niveau,
hvor alle kan være med. Det er nøgleordene for, hvorfor det er så
hyggeligt at mødes for at bowle i Big Bowl og der kan nydes en kop
frisklavet kaffe under, eller efter bowlingen, kaffen er med i prisen.
Smørrebrød efter bowlingen skal bestilles ved tilmelding og betales
sammen med bowlingen.
3 stk. uspecificeret smørebrød for 50,00 kr. Drikkevarer tilkøbes i hallen.
Du er også velkommen til at komme og heppe på deltagerne og efterfølgende spise frokost.
Skriv det blot i din tilmelding.
NYHED i Big Bowl - Senior Tilbud!
Køb 25 cl. Øl for kun kr. 25,- normalpris kr. 39,-.
Tilbuddet gælder mandag - fredag kl.11.00 - 16.00 og kun til seniorbowling.
Big Bowl Underholdningscenter, ligger ca. 250 meter fra Valby Station.
Vedrørende parkering se www.bigbowl.dk

Max. antal deltagere er 32 personer, så tilmeldingen er efter ”først til mølle” princippet.
Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse.
Skriv i tekstfeltet: BOWLING, ”dit for- og efternavn”. Betalingsfrist 13. februar
Mødested:
Big Bowl
Gl. Jernbanevej 31
2500 Valby
Pris pr. person:
60 kr. for bowling
50 kr. for 3 stk.
smørrebrød

Arrangør
Per Laursen
Betalingsoverførsel:
5507 6285 768 592

Varighed
Bowling ca.2 timer
Spisning 
Tlf., kontaktperson
5380 3400

Seneste tilmelding
11. februar kl. 12.00
E-mail, kontaktperson
opal@info.dk

Mandag den 11. marts, kl. 13:30
Klubmøde: Røde Kors mm.
Bjarne Bymose, er frivillig aktivitetsleder for Røde Kors førstehjælp i Helsingør.
Bjarne kommer og fortæller om sit liv, som søn af en af de gamle ”NESAkæmper” nemlig afdøde Bruno Bymose og om sit Røde Kors arbejde herunder
bl.a. om sine oplevelser i forbindelse med Røde Kors´ studierejse til Togo i
2015.
Bjarnes baggrund: Læste til læge på Københavns Universitet.
På Bjarne’s CV finder man bl.a. en periode som Narkoselæge på hhv. Gentofte
og Herlev Hospital, siden hen er Bjarne gået ind i medicinalbranchen både som
initiativtager, ejer og direktør.
Bjarnes far Bruno Bymose var en af initiativtagerne til ”Harmoniorkestret
NESA” (NESA Concert Band) – der i dag lever videre under navnet ”Gentofte
Concert Band” (sponseret af Gentofte Kommune).
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Klubmøde: Røde Kors mm.
Mødested:
Stengård Kirkes
Multisal
Pris pr. person:
Gratis

Arrangør

Varighed

Poul Erik Fach-Pedersen
Betalingsoverførsel:
-

Ca. 2 timer
Tlf., kontaktperson
4058 1492

Seneste tilmelding
Ønskeligt 8. marts kl. 12.00
E-mail, kontaktperson
pefachpedersen@gmail.com

Mandag den 25. marts kl. 10:30
Aktivitet: Rundt om søerne i København
Palle og Bjarne har igen stillet sig til rådighed med en
gåtur.
Vi mødes ved Vesterport station. Derfra går vi til
søerne, over til Svineryggen og ad stien ud til Dag
Hammerskjölds Alle, og tilbage ad Øster Søgade mod
Gammel Kongevej. Deltagerne kan korte turen af,
hvis den er for lang. Der er bus forbindelser flere
steder på vejen. Man kan også stoppe turen ved
Østerport station, så har man gået det halve af
turen.
Mødested:
Vesterport Station
Pris pr. person:
Gratis

Arrangør
Palle og Bjarne
Betalingsoverførsel:
-

Varighed
5-6 km
Tlf., kontaktperson
9386 4683

Seneste tilmelding
Ønskeligt 24. marts kl. 12.00
E-mail, kontaktperson
lisbp09@gmail.com

Tirsdag dag den 2. april kl. 10:50
Aktivitet: Besøg og rundvisning hos Nordisk Film
Vi besøger Nordisk Films filmstudier der har ligget i Valby
siden 1906.
Vi skal opleve den eksklusive Olsen Banden særudstilling
på Nordisk Films Scene 4 – scenen hvor de fleste af Olsen
Banden-filmene blev indspillet fra ’68-’98.
Udstillingen består af nye – og dog velkendte – kulisser fra
filmene – som blandt andet bunkeren fra Jylland, Yvonnes
hyggelige stue og Hallandsens pompøse kontor, mens den
også huser mere end 100 originale klenodier og kostumer
fra de 14 oprindelige film – hvoraf nogle af dem aldrig har været udstillet før.
Vi får ligeledes et unikt indblik i tilblivelsen af nogle af de mest ikoniske og mindeværdige Olsen Bandenscener, gennem aldrig før viste produktionsbilleder, mens Nordisk Films rundviser vil supplere med
spændende historier og anekdoter fra de sidste 50 år med Olsen Banden!

Max. antal deltagere er 30 personer, så tilmeldingen er efter ”først til mølle” princippet.
Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse.
Skriv i tekstfeltet: Nordisk Film, ”dit for- og efternavn”. Betalingsfrist 20. marts
Mødested:
Nordisk Film
Mosedalvej 14
2500 Valby
Pris pr. person:
125 kr.

Arrangør
Ole Huusfelt
Betalingsoverførsel:
5507 6285 768 592

Varighed
Ca. 1,5 time
Tlf., kontaktperson
2259 2407

Seneste tilmelding
15. marts kl. 12.00
E-mail, kontaktperson
ohuusfelt@gmail.com
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Mandag den 8. april kl. 13:30.
Klubmøde: Sommervin og smørrebrød
Frank Rasmussen fra Meny i Bagsværd stiller
igen med et stærkt hold, der vil præsenterer
sommerens vine, som man absolut ikke kan undvære.
Der vil blive præsenteret både en spændende velkomstdrik,
skønne rose- og hvidvine samt enkelte rødvine til grillmad.
Hertil får vi 3 stk. smørrebrød og lidt ”kikse” hapser.
Der vil som sidste år være mulighed for at bestille vinene.
HUSK de skal hentes på den oplyste dag i Meny i Bagsværd.

Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse.
Skriv i tekstfeltet: Vinsmagning, ”dit for- og efternavn”. Betalingsfrist 28. marts
Mødested:
Stengård Kirkes Multisal
Pris pr. person:
70 kr.

Arrangør
Susanne Hvidsten
Betalingsoverførsel:
5507 6285 768 592

Varighed
Ca. 2 timer
Tlf., kontaktperson
2165 6583

Seneste tilmelding
25. marts kl. 12.00
E-mail, kontaktperson
hvidsten@pedersen.mail.dk

Mandag den 13. maj kl. 13:30
Klubmøde: Hjælp, jeg er blevet hacket!
Allan, vores formand, fortæller på utallige opfordringer, om de
oplevelser man får, når man bliver hacket på sin e-mail.
Det er en næsten uoverskuelig proces at komme igennem.
Allan fortæller, hvor vigtigt det er, at man sikre sig.
Vigtigst af alt, hvad gør man, for at forhindre at det sker og for at
stoppe handlingen.
Hvilke værktøjer kan man bruge. ”Kan jeg fortsætte med at anvende
den samme e-mail”, ”skal jeg ændre mit password” m.v.
Efterfølgende bliver der plads til diskussioner og samtaler ved
kaffebordene. Altså, vi drikker først kaffe efter Allans indlæg.
Mødested:
Stengård Kirkes Multisal
Pris:
Gratis

Arrangør
Allan Petersen
Betalingsoverførsel:
-

Varighed
Ca. 2 timer
Tlf., kontaktperson
4272 7005

Seneste tilmelding
Ønskeligt 10. maj kl. 12.00
E-mail, kontaktperson
ap.privat@outlook.dk
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Onsdag den 22. maj kl. 20.00
Aktivitet: Cirkusrevy
Også i 2019 er det lykkedes os at få 90 billetter til den sidste forpremiere på årets Cirkusrevy.

2019 betyder et farvel til Niels Ellegård der efter små 20 år i revyen, har valgt at søge nye græsgange.
Sidste års debutant Amalie Dollerup har ligeledes valgt Cirkusrevyen fra. Til gengæld byder året på et
gensyn med humørorkanen Lise Båstrup. Derudover debuterer Karsten Jansfort, medens resten af
revyholdet er de gamle kendinge, Lisbeth Dahl, Henrik Lykkegård og Ulf Pilgaard.
Som sædvanligt bliver det en forestilling med humor, spiddende samfundssatire, sang, dans og glad musik i
teltet på ”Dyrehavsbakken”.
Billetprisen er i år 320,00 kr. pr. stk. hvilket, inkl. gebyr, er ca. 2/3 af normalprisen.
Billetterne kan bestilles fra tirsdag den 2. januar 2019 – 15. januar 2019 og tildeles efter først til
mølleprincippet. Bestillinger sendes pr. mail til pefachpedersen@gmail.com, på SMS eller tlf. 4058 1492
efter kl. 10:00.
I første omgang må vi, lige som sidste år, begrænse billetsalget til maks. 2 billetter pr. medlem, for at sikre
at så mange medlemmer som muligt kan få glæde at tilbuddet.
Ønsker du mere end to billetter kan de bestilles efter den 16. januar 2019 og til der er udsolgt.

Max. antal deltagere er 90 personer, så tilmeldingen er efter ”først til mølle” princippet.
Husk, INGEN betaling, før du har modtaget en bekræftelse på din/jeres deltagelse.
Skriv i tekstfeltet: Cirkusrevy, ”dit for- og efternavn”. Betalingsfrist 1.februar
Mødested:
Cirkusrevyen, Bakken
Pris pr. person:
320 kr.

Arrangør
Poul Erik Fach-Pedersen
Betalingsoverførsel:
5507 8110 018 585

Varighed
2,5 time inkl. pause
Tlf., kontaktperson
4058 1492

Seneste tilmelding
15. januar kl. 12:00
E-mail, kontaktperson
pefachpedersen@gmail.com

Og så gik det forår –
bestyrelsen ønsker god sommer til alle.
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BILAG til Generalforsamlingsindkaldelsen 2019
Vedtægter
for
Seniorklubben NESA

Navn

Klubbens navn er ”Seniorklubben NESA”.

Formål

Klubbens formål er at medvirke til selskabeligt samvær, bl.a. ved
afholdelse af klubmøder én gang i hver måned i perioden september til
maj. Desuden arrangeres museumsbesøg, gåture, udflugter, fester o. lign.
Til klubben kan knyttes interessegrupper, der efter bestyrelsens beslutning
findes relevante for medlemskredsen. Til klubbens arrangementer må
medlemmerne medtage én ledsager. Klubben er en almindelig, ikke
erhvervsdrivende klub.

Medlemmer

Gammel formulering:
Som medlem kan optages medarbejdere, som er pensioneret eller gået på
efterløn fra NESA/DONG Energy/Ørsted. Efterlevende
ægtefælle/samlever kan fortsætte som medlem. Som medarbejder regnes
også personer der har haft en flerårig ansættelse ved NESA/DONG
Energy/Ørsted, men hvor deres fratrædelse er sket fra et andet selskab.
Bestyrelsen kan i enhver henseende godkende/nægte optagelse af et nyt
medlem.
Ny formulering:
Man kan optages som medlem, når en af nedenstående betingelser er
opfyldt:
 Er pensioneret eller gået på efterløn fra NESA/DONG
Energy/Radius/ Ørsted herunder fra frasolgte selskaber eller
virksomhedsoverdragede medarbejdere.
 Ansatte medarbejdere i Ørsted-koncernen, datterselskaber samt
frasolgte virksomheder eller virksomhedsoverdragende
medarbejdere, der er fyldt 55 år.
 Medarbejdere, der på Ørsted-koncernens foranledning er fratrådt,
kan optages fra deres fyldte 55 år.
Bestyrelsen kan i enhver henseende godkende/nægte optagelse af et nyt
medlem.

Kontingent

Kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling og forfalder til
betaling én gang årligt senest den 1.marts.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. På
generalforsamlingen vælges bestyrelse og revisorer. Generalforsamlingen
afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med
mindst 14 dages varsel. Klubbens medlemmer kan på selve
generalforsamlingen stille forslag til behandling, men forslag fra
medlemmerne til vedtægtsændringer skal dog indsendes til formanden
skriftligt inden den 15. januar.
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Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde
følgende punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bestyrelsen

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Fastlæggelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisorer.
Eventuelt.

Gammel formulering:
Bestyrelsen skal bestå af 6 medlemmer (formand, kasserer, næstformand,
sekretær og to menige medlemmer) samt 1 suppleant. De vælges af
generalforsamlingen for 2 år ad gangen, 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. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ny formulering:
Bestyrelsen skal bestå af 6 medlemmer (formand, kasserer, næstformand,
sekretær og to menige medlemmer) samt 1 suppleant.
Bestyrelsen inkl. suppleanten vælges af generalforsamlingen for 2 år ad
gangen.
Formanden vælges på lige årstal. Kassereren vælges på ulige årstal.
Formanden og kassereren er de eneste der vælges specifikt til disse to
poster.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og har
mulighed for i valgperioden, at rokerer på de øvrige poster, hvis der opstår
behov for det.

Formanden

Formanden tegner klubben og forestår den daglige ledelse i samarbejde
med den øvrige bestyrelse.

Kassereren

Kassereren fører og afslutter klubbens regnskaber og er til enhver tid
ansvarlig for de betroede midler.

Revisorer

De to revisorer har til enhver tid og uanmeldt adgang til at kontrollere
regnskaber og kassebeholdning. Revisorerne skiftes til at være på valg og
vælges for 2 år ad gangen. Revisorsuppleanten vælges ligeledes for 2 år ad
gangen og er på valg på lige årstal.
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Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægt kan ændres af generalforsamlingen, hvis forslag
herom er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelse til
generalforsamlingen. Vedtagelse kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

Klubben kan opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte på en særlig
indkaldt generalforsamling stemmer derfor. Generalforsamlingen træffer
samtidig beslutning om anvendelse af klubbens midler.



Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. september 1983 og ændret ved generalforsamlingen den 10.
oktober 1988, den 11. februar 1991, den 8. februar 1993, den 14. februar 1994, den 8. februar 1999, den 11. februar
2002, den 5. februar 2007, den 8. februar 2016, den 13. februar 2017, den 12. februar 2018 og den 11. februar 2019.
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