Årsberetning 2018

Forelagt på Seniorklubben NESA’s generalforsamling mandag den 11. februar 2019
Seniorklubbens 35. år
Så rundede Seniorklubben Nesa det 35. år. Et lille jubilæum som også blev fejret ved klubmøde den 10.
september 2018. Ved udgangen af 2018 var medlemstallet på 162 mod 171 ved udgangen af 2017. En stabil
medlemsskare til trods for at vi stadig mister flere af vores gamle kollegaer. Ændringen på 9 sammensætter
sig af udmeldelser 9 (overvejende grundet alder) samt 3 døde og 3 nye indmeldelser. Vi vil i 2019 slette to
medlemmer grundet manglende kontingentindbetaling for 2017 og 2018.
Som nævnt er der i årets løb nogle af vores medlemmer der er afgået ved døden, mere konkret er det
Preben Jensen, Per Larsen og Karl Andersen.
Æret være deres minde.
Til trods for, at vort gamle moderselskab igen har skiftet navn, nu Ørsted, er vi stadig på tilskudslisten.
Bestyrelsen takker mange gange Ørsted for den økonomiske støtte til Seniorklubbens aktiviteter.
Siden generalforsamlingen den 12. februar 2018 har bestyrelsen bestået af:
Allan Petersen, formand
Ole Huusfelt, bestyrelsesmedlem
Knud Bender, næstformand
Lisbeth Petersen, bestyrelsesmedlem
Poul Erik Fach-Pedersen, kasserer
Per Laursen, suppleant
Susanne Hvidsten, sekretær
Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder og der er udsendt henholdsvis et forårs- og et
efterårsprogram.
Vi er stadig under forandring men håber, at vi kan fastholde nogenlunde de samme forårs- og
efterårsprogrammer i fremtiden. Som det ses er denne årsberetning uden fotos. Dette skyldes, at
Bestyrelsen mener at vores hjemmeside, www.seniorklubbennesa.dk, nu er så god, at det er på
hjemmesiden medlemmerne skal hente deres information. Vi har dog valgt at De Gule Sider stadig skal
udsendes med posten til medlemmerne.
Klubbens formål er, som bekendt, at medvirke til selskabeligt samvær, blandt andet ved afholdelse af
klubmøder én gang i hver måned i perioden september til maj. Desuden arrangeres gåture, udflugter og
kulturelle arrangementer.
I 2018 var der 20 arrangementer for Seniorklubbens medlemmer. Alle klubmøderne blev afholdt i
Multisalen i Stengård Kirke. Ud over, at forårs- og efterprogrammerne udsendes til medlemmerne lægges
de også på hjemmesiden. Så husk, at slå op på hjemmesiden og se alt vedrørende, foto fra diverse fælles
oplevelser, aktuelle vedtægter, bestyrelsens sammensætning og meget andet.
Mange spørger: ”Hvorfor har vi næsten ingen gåture på programmet mere, i gamle dage havde vi mange
flere gåture”. Det er ganske rigtigt! Forklaringen er, at den gang var vores medlemmer meget mere
interesseret i at deltage. Fx i december 2005 hvor S. Nebelong havde 37 deltagere med på en gåtur i
Hareskoven. Det har vi ikke oplevet siden. Det store deltagertal skyldes måske at der var indlagt et besøg i
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Bryggeri Skovlyst? I dag deltager flest ifm. årets julefrokost, men ofte er deltagertallet mindre end 5. Derfor
det begrænsede antal gåture!
Som en kontrast hertil har vi forholdsvis flere deltagere til vores klubmøder. Fx for 10 år siden hvor vi talte
185 medlemmer og hvor deltagerantallet til klubmøderne ofte var omkring 35. I dag tæller vi ca. 170
medlemmer men deltagerantallet ved vores klubmøder er sjældent under 50. Det vil jeg tillade mig at
opfatte som en fremgang.
Afslutningsvis vil jeg bede jer huske - ved adresse, telefon eller mailændringer - at meddele dette til
klubbens kasserer. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til mine kolleger i bestyrelsen, for det
store frivillige arbejde I har præsteret. Jeg retter ligeledes også en stor tak til vores frivillige hjælpere, der
blandt andet har planlagt og gennemført gå- og vandreture. Og ikke mindst tak til alle de medlemmer, der
trofast møder op og gør arrangementerne hyggelige og interessante.
Allan Petersen
Formand

***********

Aktivitetslisten for 2018
Mandag den 8. januar klubmøde: Brøndby
Arrangør: Lisbeth Petersen

Danmarkshistoriens længst siddende borgmester, socialdemokraten Kjeld Rasmussen, nåede heldigvis
inden sin død, at underholde os på dette klubmøde hvor han fortalte om sit politiske virke, da Brøndby
stadig var en mark. Han fik bygget en masse almennyttige boliger, fik foreningslivet til at blomstre og fik sat
gang i Brøndby IF. Hans indsats som borgmester er både uvurderlig og imponerende.
Kjeld Rasmussen blev 91 år. Kjeld Rasmussen blev valgt til borgmester i Brøndby i 1966 og bestred posten
helt frem til 2005.
Han har således haft stor indflydelse på Brøndbys udvikling fra bar mark til en moderne kommune, der ikke
mindst er kendt for sit fodboldhold.
Tirsdag, den 30. januar. Rundvisning på Glyptoteket
Arrangør: Poul Ølsgård

Poul havde bestemt sit sidste arrangement med en tur på Glyptoteket. Vi benyttede os af gratis entré med
en guidet rundvisning på Ny Carlsberg Glyptotek. Foreningen betalt guiden – der for uden udgift for
deltagerne. Spændende fortællinger om Ægyptens verden og Ramses II og mange andre legendariske
ægyptere. 300 værker fra en periode på mere ned 3.000 år.
Mandag den 12. februar. Generalforsamling med underholdning
Arrangør: Allan Petersen

Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden. Poul Ølsgård forlod bestyrelsen efter 10 aktive år.
Bestyrelsen takker ham for en kæmpe indsats med mangfoldige opgaver igennem perioden. Per Laursen
blev valgt ind som suppleant i stedet for. Efter generalforsamlingen var der musikalsk underholdning af
orkestret Byggerbanden.
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Før i tiden blev Seniorklubbens generalforsamling afholdt i oktober måned, og kontingent indbetaling
foregik via Lønbog (Lønbogholderiet) ved inddragelse i pensionen i november måned. Sådan er det ikke
mere. I dag skal vi selv huske at betale vores kontingent, som i øvrigt blev fastholdt på 200 kr. Men
betalingen skal som bekendt først ske efter generalforsamlingen når kontingentet er bestemt.
Tirsdag den 27. februar Rundvisning i Det Kongelige Festkøkken
Arrangør: Knud Bender

30 medlemmer deltog i en guidet rundvisning i Det Kongelige Festkøkken i kælderen under Christiansborg
Slot. Mange havde tilmeldt sig forgæves – derfor blev der straks planlagt en ny tur til efterårsprogrammet.
Mandag den 12. marts klubmøde: Nordisk Fjer
Arrangør: Poul Erik Fach-Pedersen

Så blev der tid til et foredrag om vor tids største skandaler, nemlig Nordisk Fjer krakket. Anders Vejrup
kunne som tidligere direktør i selskabet fortælle om skandalen. Anders Wejrup fortalte om hvordan
administrerende direktør Johannes Petersen fik gjort ham medskyldig. Se også efterårsprogrammet.
Tirsdag den 20. marts gåtur i Mindelunden og Ryvangen naturpark
Arrangør: Ole Huusfelt

Enhver skal have en gåtur i Mindelunden, ikke mindst for at kende sin historie. Seniorklubben har også
været der, og desuden også en tur i Ryvangens Naturpark. Turen endte rundt om på de lokale cafeer og
restauranter.
Mandag den 9. april klubmøde: Bodyguard
Arrangør: Poul Erik Fach-Pedersen

Pensionerede kriminalassistent Wilhelm G. Jensen fortalte om sine 42 år ved Københavns Politi, hvor han
primært havde beskæftiget sig med opgaver som livvagt for diverse kendt personer som fx Paven, George
Bush, m.fl.
Fredag den 20. april gåtur Chr. Winthers Sti og Vaserne
Arrangør: Hans Clemmensen

Så er der dømt gåtur, men desværre uden vores uheldsramte arrangør. Turen gik fra Holte St. Vejlesø siden
forbi Gamle Dronninggårds Allé, forbi Furesøen.
Onsdag den 2. maj Rundvisning i Landbohøjskolens have og historiske bygninger
Arrangør: Lisbeth Petersen

En smuk dag på Frederiksberg, hvor vi fik en meget spændende rundvisning af havens tidligere overgartner
Kim Greiner i Landbohøjskolens smukke have med mange spændende planter og træer. Vi fik også en
spændende historie om Landbohøjskolens tilblivelse med mange anekdoter.
Mandag den 14. maj klubmøde: På slingrekurs ad Nørrebrogade (skulle have været Tricktyveri)
Arrangør: Susanne Hvidsten

Vi blev i sidste øjeblik svigtet af vores foredragsholder Lisbeth Hohwü hvorfor foredraget om Tricktyveri
udgik, og blev erstattet af foredraget "På slingrekurs ad Nørrebrogade" med Kim Greiner, som nogle af os jo
kendte fra Landbohøjskolens Have.
Onsdag den 16. maj Cirkusrevyen
Arrangør: Poul Erik Fach-Pedersen

Sædvanen tro skulle nogle af os jo til forpremiere i Cirkusrevyen.
Mandag den 28. maj Bustur til Samsø
Arrangør: Knud Bender

Forårets bustur gik til Samsø. Vi spiste frokost i Restaurant Sælvig, men både før og efter gjorde vi stop ved
en hel del spændende og smukke udsigtspunkter og landsbyer.
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Mandag den 11. juni Rundvisning på Christiania
Arrangør: Lisbeth Petersen

Den sidste tur inden sommerferien var en tur med guide på Christiania. For de der ikke havde været der før
var det en meget spændende og overraskende tur. Efterfølgende var vi til frokost på Ravelinen på
Torvegade 79.
Mandag den 10. september klubmøde: Fremtidsfuldmagt, arv, gave og testamente
Arrangør: Susanne Hvidsten

Så kom dagen hvor Seniorklubben kunne fejre sin 35. års fødselsdag. Det skete med råhygge, kaffe og
lagkage. Men inden blev vi lige skolet lidt af advokat Tina Linnelyst vedrørende fremtidsfuldmagt,
arveforhold, skatteregler vedr. gaver samt testamente.
Mandag den 24. september Bustur til Ærø
Arrangør: Knud Bender

Efterårets bustur gik til det idylliske Ærø hvor vi både fik strålende sol, regn og stærk blæst med på turen. Vi
besøgte blandt andet Rise Bryggeri, søfartsbyen Marstal og Ærøskøbing.
Mandag den 8. oktober klubmøde: Vinsmagning
Arrangør: Knud Bender

Efter 10 år med Werner Hansen som vores vinekspert, så måtte vi prøve noget nyt, da Werner ønskede af
stoppe. Vi fik en aftale i stand med MENY i Bagsværd (assisteret af GOBI-VIN), som fik os til at smage en
række lækre vine. Til det fik vi tapas til alles velbehag.
Fredag den 26. oktober Rundvisning i Det Kongelige Festkøkken
Arrangør: Knud Bender

På grund af den store venteliste fra sidst, måtte vi for anden gang i Det Kongelige Festkøkken i kælderen
under Christiansborg Slot.
Mandag den 12. november klubmøde: Nordisk Fjer 2. del
Arrangør: Poul Erik Fach-Pedersen

Nu, da vi havde hørt alt om skandalen i Nordisk Fjer (hvor formanden selv mistede 10 aktier) måtte vi jo
også lige høre ”Efterspillet” fra Anders Wejrup. En spændende historie om hvordan livet kan tage en
uventet drejning.
Mandag den 26. november klubmøde: Julebanko
Arrangør: Poul Erik Fach-Pedersen

Julebanko slog alle rekorder Multisalen var proppet til det sidste. Aldrig før har der været så mange til et
klubmøde. Vi var færre i år end sidste år, men der var flere tilmeldte (næsten 100) hvoraf mindst 20
desværre ikke mødte op).
Mandag den 10. december gåtur og julefrokost i Restaurant Allégade 10
Arrangør: Allan Petersen

I ”gamle dage” holdt Seniorklubben altid nytårsfest med dele af direktionen som indbudte gæster. I de
første år af foreningens levetid blev der således ikke afholdt julefrokost. Sådan er det ikke mere. I år blev
der afholdt julefrokost i den gamle restaurant fra 1780, Allégade 10 på Frederiksberg. For de friske var vi
lige en tur rundt Frederiksberg Have for at hilse på elefanterne.
Husk, at se billederne på www.seniorklubbennesa.dk!
Tak for et spændende år og velmødt til aktiviteterne i 2019.
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