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Årsberetning 2019 
Forelagt på Seniorklubben NESA’s generalforsamling mandag den 10. februar 2020 
  
Årsberetning for Seniorklubbens 36. år 
Still Going Strong fortsætter Seniorklubben Nesa i sit 37. år. Lad os håbe, at klubben kan forblive så længe 
nogen kan huske, at der engang var noget der hed Nesa. Igen sker der ændringer i ejerforholdet og de 
aktive kollegaer er spredt for alle vinde. Om nogle måneder (juni 2020) overtager SEAS – NVE dog 
hovedparten af det gamle monopol som nu befinder sig i Radius. 

Ved udgangen af 2019 var medlemstallet på 158 mod 162 ved udgangen af 2018. Specifikt er der tale om 
22 afgåede medlemmer, heraf 9 døde, 3 slettet pga. restance og 10 udmeldte. Vi har dog haft en tilgang på 
18 nye medlemmer så vi netto kun har haft en nedgang på 4 medlemmer. 

Som nævnt er der i årets løb nogle af vores medlemmer der er afgået ved døden, mere konkret er det  
 

Carsten Mourier, Januar 2019 
Svend Erik Lorentzen, Marts 2019 
Per Eliassen, Maj 2019 
Fini Bent Sickinger, Juli 2019 
Jørgen Uhre, August 2019 
Hugo Bracker, August 2019 
Arvid Valther Nielsen, Oktober 2019 
André Christian Bisgaard, November 2019. 

 
 

Æret være deres minde. 
 

Som omtalt, befinder mange af vores gamle kollegaer sig i Radius, men på trods af det har Ørsted os stadig 
på tilskudslisten. Bestyrelsen takker mange gange Ørsted for den økonomiske støtte til Seniorklubbens 
aktiviteter. 
 
Siden generalforsamlingen den 11. februar 2019 har bestyrelsen bestået af: 
 

Allan Petersen, formand  
Ole Huusfelt, 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. 
 
Foredragsholdernes priser er støt stigende, ikke mindst på grund af kravet om, at deres bidrag skal 
indberettes til Skat. Mange kræver faktisk et sted imellem 25 og 35 tusinde kroner for små to timers 
underholdning. Bare rolig, det er slet ikke vores niveau. Som nævnt ved sidste års generalforsamling, så 
holder vi fast ved de aktiviteter som der er stor tilslutning til, men vi forsøger også at skabe lidt fornyelse. 
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I relation til busture så kunne bestyrelsen godt tænke sig, en tilkendegivelse fra medlemmerne om hvorvidt 
vi skal planlægge ture med overnatning. Selvsagt bliver en sådan tur naturligvis lidt mere bekostelig, men til 
gengæld skulle der så også være lidt mere oplevelse. 
 
Forårsprogrammet er sendt ud og er godt i gang. Efterårsprogrammet er under planlægning og forventes 
udsendt i august 2020. 
 
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. Det undrer, ikke mindst formanden, med hvilken hast medlemmerne forlader 
Multisalen efter klubmøderne? 
 
I 2019 var der 17 arrangementer (hvoraf et blev aflyst) 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. Så 
derfor, hold øje med nyhederne på vores hjemmeside, www.seniorklubbennesa.dk. 
 
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 2019 
 
 

 
Mandag den 14. januar klubmøde: Nonner, gøgl og stjernedrys 
Arrangør: Lisbeth Petersen 
Et foredrag af Marianne Løwenhertz Jacobsen om hendes liv på Dyrehavsbakken. 
 
Mandag den 11. februar klubmøde: Generalforsamling og underholdning 
Arrangør: Allan Petersen 
Vi blev ført igennem dagsorden af vores tidligere formand Mogens Thomsen som dirigent. Årets 
generalforsamling blev gennemført i god ro og orden. Regnskabet blev godkendt med en formue på 
111.710,40 kr. Årskontingentet blev fastholdt på 200 kr.  
Underholdningen efter generalforsamlingen blev leveret af jazzduoen Claus Boysen og Inge Andersen der 
akkompagnerede vores tidligere kollega Karin Vollmer. 
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Onsdag den 27. februar Bowling og frokost 
Arrangør: Per Laursen 
For første gang var en større gruppe af foreningens medlemmer en tur til seniorbowling. Det var med så 
stor succes, at medlemmerne blev enige om at det skulle gentages. 
 
Mandag den 11. marts klubmøde: Røde Kors m.m. 
Arrangør: Poul Erik Fach-Pedersen 
Tidligere kollega, og nu afdøde, Bruno Bymose er far til Bjarne Bymose, der er frivillig aktivitetsleder for 
Røde Kors førstehjælp. Bjarne er uddannet læge har en tidligere fortid ved hospitalerne i Gentofte og 
Herlev. Bjarne fortale om sit frivillige arbejde for Røde Kors. 
 
Mandag den 25. marts Aktivitet: rundt om søerne i København 
Arrangør: Lisbeth Petersen 
Igen havde Palle og Bjarne været på banen og planlagt en tur for os, ikke kun en gåtur men også lidt historik 
om bygningerne omkring søerne. En del af deltagerne sluttede af med hyggelig frokost. 
 
Tirsdag den 2. april besøg og rundvisning: Nordisk Film 
Arrangør: Ole Huusfelt 
Nordisk Film i Valby blev velbesøgt med fuldtegnet deltagelse. Der var blandt andet en særudstilling på 
Nordisk Films Scene 4 hvor de første Olsen Banden film blev optaget. I forbindelse med rundvisningen blev 
der underholdt med anekdoter fra de sidste 50 år med Olsen Banden. Desuden fik vi mulighed for at se 
Yvonnes hyggelige stue og kulisser fra bunkeren fra Olsen Banden i Jylland, m.m. 
 
Mandag den 8. april klubmøde: Sommervin og smørrebrød 
Arrangør: Susanne Hvidsten 
Frank Rasmussen fra Menu i Bagsværd præsenterede sommerens vine. Hertil blev der serveret succesfuldt 
smørrebrød. 
 
Mandag den 13. maj klubmøde: Hjælp, jeg er blevet hacket! 
Arrangør: Allan Petersen 
Et kort og instruktivt foredrag om hvorfor man bliver hacket, hvad man skal gøre hvis man skulle blive 
hacket, og ikke mindst hvad man skal gøre for at undgå det.  
 
Onsdag den 22. maj aktivitet: Cirkusrevyen 
Arrangør: Poul Erik Fach-Pedersen 
 
Onsdag den 28. august Bustur til Camp Adventure og Gavnø Slot.  
Arrangør: Ole Huusfelt 
Aflyst pga. for få tilmeldinger. 
 
Mandag den 02. september Gåtur: Botanisk Have og Kongens Have  
Arrangør: Lisbeth Petersen 
Utrættelige Palle og Bjarne havde planlagt en dejlig gåtur fra Nørreport Station til Botanisk Have, hvor vi 
blandt andet fik en tur rundt i haven for at opleve byens smukkeste oase. Turen retur gik igennem Kongens 
Have.  
 
Mandag den 09. september Klubmøde: Diætist 
Arrangør: Lisbeth Petersen 
Diætist Vibeke Mousten, med mange års erfaring fra egen praksis og som hospitalsdiætist, fortalte om, 
hvor vigtigt det er, at få en kost der holder os friske og i vigør, selv om vi er over den første ungdom.  
 
 
 



Side 4 af 4 
 

Mandag den 07. oktober Klubmøde: Mit liv som Butler og meget andet 
Arrangør: Brita Caspersson 
Karl Peter Andersen fortalte om sin vej fra at være opvasker til at blive butler. Han indviede os i livet som 
butler hos bl.a. hofjægermester Otto baron Reedtz-Thott på Gavnø, som privatchauffør hos Fritz Schur, 
m.fl. 
 
Onsdag den 23. oktober Rundvisning i Operaen 
Arrangør: Per Laursen 
Nogle har set det før men uanset det så bliver man ikke træt af at se Operahuset indefra igen og igen. 
Arkitekt Henning Larsen kæmpede en brav kamp med donator og skibsreder og direktør Arnold Mærsk Mc-
Kinney Møller og ny kan vi nyde det samlede flotte resultat. Mange af vores medlemmer meldte tilbage om 
at det var en god tur. 
 
Mandag den 11. november Klubmøde: Vinsmagning 
Arrangør: Susanne Hvidsten 
Vinsmagning har foregået i seniorklubben i mange år, men nu er interessen og succesen blevet så stor at vi 
har haft to smagninger om året. Igen var Jacob fra Meny i Bagsværd sammen med Patrick Lund fra Dagrofa 
Vin på podiet for at fortælle om julen og nytårets vine.  
 
Mandag den 25. november Klubmøde: Julebanko 
Arrangør: Poul Erik Fach-Pedersen 
Julebanko er et af de mest velbesøgte klubmøder. Vores tidligere næstformand Knud Bender påtog sig igen 
rollen som opråber. Vores medlemmer hyggede sig som sædvanlig med kaffe og kage og ikke mindst de 
gode præmier.  
 
Onsdag den 04. december Julearrangement Gåtur og Julefrokost 
Arrangør: Allan Petersen 
En meget kort gåtur før årets julefrokost gik til Danmarks ældste arbejdersejlklubber (år 1897) hvor vi ved 
molen fik en dram. Herefter gik turen retur til Restaurant Sejlklubben Frem hvor vi indtog årets 
julefrokostmenu. 
 
 
Husk, at se billederne på www.seniorklubbennesa.dk! 
 
Tak for et spændende år og velmødt til aktiviteterne i 2020. Der er stadig er ledige pladser til flere af 
aktiviteterne. 


