
lub NESA
Referat fra Generalforsamlingen mandag den 10. februar 2020

1. Valgaf dirigent
Formanden Allan Petersen bød velkommen og foreslog Mogens Thomsen som dirigent.
Mogens blev valgt med akklamation. Mogens takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt via den medlemsorientering, som er
udsendt til medlemmerne i december 2019, altså minimum indkaldt med 14 dages varsel, som
vedtægterne kræver. Og i øvrigt med revideret indkaldelse mailet/postet den 24. januar 2020.

Mogens Thomsen godkendte Susanne Hvidsten som referent.

2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i 2019
Formanden fremlagde den skriftlige beretning som var blevet uddelt.

Formanden omtalte det gamle NESAog håbede Seniorklubben vil bestå så længe nogen kan huske, at der
var noget der hed NESA.

Som det fremgår af den trykte årsberetning, blev også ejerforholdet og spredningen af aktiviteterne i 2020
på diverse selskaber omtalt.

Ved udgangen af 2019 var medlemstallet på 158 mod 162 ved udgangen af 2018.

Enstabil medlemsskare til trods for at vi stadig, af forskellige årsager, mister flere af vores gamle kollegaer.

Forsamlingen rejste sig og mindedes årets døde.

Formanden takkede på bestyrelsens og medlemmernes vegne for den opmærksomhed Ørsted, der jo
tidligere hed Dong Energy, har vist Seniorklubben og for den økonomiske støtte til klubbens aktiviteter.

Siden generalforsamlingen den 11. februar 2019 har bestyrelsen bestået af:
Allan Petersen, formand
Ole Husfelt, næstformand
Poul Erik Fach-Pedersen, kasserer
Susanne Hvidsten, sekretær

Per Laursen, bestyrelsesmedlem
Lisbeth Petersen, bestyrelsesmedlem
Brita Caspersson, suppleant

Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder og der er udsendt henholdsvis et forårs- og et
efterårsprogram.

Der har i 2019 været afholdt 17 arrangementer (hvoraf 1 blev aflyst) for Seniorklubbens medlemmer.

Det blev nævnt at foredragsholdernes priser er stødt stigende, ikke mindst på grund af kravet om, at deres
bidrag skal indberettes til skat.

Formanden spurgte forsamlingen om der var interesse for en bustur med overnatning. Forsamlingen blev
opfordret til at melde tilbage til evt. pr. mail til bestyrelsen.

Formanden afsluttede med at sige tak til kolleger i bestyrelsen, for det store frivillige arbejde de har
præsteret. Ligeledes rettedes også en stor tak til de frivillige hjælpere, der blandt andet har planlagt og
gennemført gå- og vandreture. De frivillige Palle Madsen og Bjarne Mortensen, blev betænkt med flasker.
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Og ikke mindst tak til alle de medlemmer, der trofast møder op og gør arrangementerne hyggelige og
interessante.

Afslutningsvis blev vi mindet om at huske - ved adresse, telefon eller mailændringer - at meddele dette til
klubbens kasserer.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019
Kassereren Poul Erik Fach-Pedersen fremlagde det reviderede regnskab til generalforsamlingens
godkendelse.
Driftsregnskabet for 2019 viste et overskud på 27.957,80 kr.

Foreningens formue udgør 140. 238,34 kr.
Regnskabet blev omdelt på mødet.
Regnskabet bliver ikke lagt på seniorklubbennesa.dk, men kan rekvireres hos kassereren.

Kassereren opfordrede medlemmerne til først at betale kontingent EFTERgeneralforsamlingen og inden 1.
marts.
HUSKved kontingentændring at rette beløbet i allerede, til banken, indberettede kontingent betalinger.
Ligesom det er rigtig rart at cirkusrevy billetter heller ikke betales "året før".

Cirkusrevybilletter bedes også først betalt EFTER1. januar.

Forsamlingen og i øvrigt ikke tilstedeværende medlemmer blev opfordret til at komme med ideer til
potentielle medlemmer.

Der var ingen spørgsmål fra salen til regnskabet som blev godkendt.

4. Fastlæggelse af kontingent 2020
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2020 fortsat er 200 kr. pr. medlem.
Kontingentet betales FØRST efter generalforsamlingen og inden den 1. marts.
Kontingentet skal indbetales på reg.nr. 5507 Kontonummer 8110018585.
Bestyrelsens forslag blev godkendt.

5. Indkomne forslag
Der er kun indkommet forslag fra bestyrelsen om ændring til vedtægterne.
Ændringsforslaget er udsendt pr. mail samt omdelt til deltagerne, og omhandler ændring af bestyrelsens
sammensætning, såfremt der ikke kan vælges nyt/nye bestyrelsesmedlemmer.

Ændringsforslaget blev vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Formand Allan Petersen, ønskede ikke genvalg

Næstformand Ole Huusfeldt blev valgt som bestyrelsesmedlem
Per Laursen blev valgt som bestyrelsesmedlem
Brita Caspersson blev valgt som suppleant

Da det ikke var muligt at vælge ny formand, og ingen i forsamlingen ønskede at opstille hverken som
formand eller bestyrelsesmedlem, træder den vedtagne vedtægtsændring i kraft.
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Bestyrelsen består indtil videre af fem medlemmer og en suppleant, som konstituerede sig således efter
generalforsamlingen:

Formand vacant
Kasserer Poul Erik Fach-Pedersen
Bestyrelsesmedlem Ole Huusfelt
Sekretær Susanne Hvidsten
Bestyrelsesmedlem Lisbeth Petersen
Bestyrelsesmedlem Per Laursen
Bestyrelsessuppleant Brita Caspersson

Bestyrelsen udpegede umiddelbart efter konstitueringen, i sagens natur Kasserer Poul Erik Fach-Pedersen,
som foreningens bank ansvarlige sammen med Sekretær Susanne Hvidsten.

7. Valg af revisor og suppleant
Revisor Anette Nagel blev genvalgt.
Revisorsuppleant Poul Ølsgaard blev genvalgt.

8. Eventuelt
Ingen bemærkninger fra de fremmødte.

Allan takkede af og begrundede med at det var private oplevelser der gjorde at han stoppede. Allan
fremhævede at det ikke var specielt krævende at være i bestyrelsen og at det i øvrigt var hyggeligt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke de ca. 60 fremmødte for den aktive deltagelse
samt, god ro og orden.

Næstformanden Ole Huusfelt takkede dirigenten og kvitterede med lien flaske".
Ligeledes takkede Ole, den afgåede formand for hans arbejde i bestyrelsen, også her blev kvitteret med
flasker.__~ør~ _
Afgående
Bestyrelsesformand Allan Petersen

/!f~~~fi!fp-------------- Kasserer Poul Erik Fach-Pedersen

Sekretær Susanne Hvidsten Bestyrelsesmedlem Per Laursen

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Petersen

'J ~~~~.____U--t!·~~ \'!-~·--~--:--~--------
Suppleant Brita Caspersson

Referent: Susanne Hvidsten, 1. udgave 14.02.2020
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