SENIORKLUBBEN NESA
BESTYRELSENS BERETNING.

Generalforsamlingsperioden 26.10.2021 – 31.12.2021.
Generalforsamlingsperioden startede sidste år med afholdelse af den fra februar
udsatte generalforsamling, hvor vi bl.a. skulle vedtage kontingentfrihed i 2021. Som
det kan ses af det udsendte regnskab, har vi kun kontingentindtægterne fra Nordea,
som vi jo har fået før beslutningen om kontingentfrihed, men selvom vi ikke har haft
kontingent-indtægter fra medlemmerne, kommer vi ud med et overskud.
Forklaringen er jo den enkelte at det er få arrangementer vi nåede at afholde.
Det var ikke lykkedes os at finde et formandsemne, hvorfor foreningen fortsatte
med kollektiv ledelse af bestyrelsen, hvilket har virket upåklageligt.
Generalforsamlingens valg blev også et farvel til vores mangeårige sekretær
Susanne Hvidsten og vores suppleant Brita Caspersson. En stor tak skal lyde til de to
damer. Vi fik også foretaget nyvalg af to medlemmer nemlig Iacob Ulrich Loewe der
har påtaget sig hvervet som sekretær, samt Per Kock-Jensen der er indtrådt som
suppleant.
I november var vi indbudt til et møde med Seniorklubben i Seas/NVE på Osted Kro.
Desværre var der mandefald fra vores side til mødet, således at Seniorklubben NESA
var repræsenteret ved Ole Huusfeldt og Lisbeth Efferbach Pedersen. Vi skal mødes
igen i marts, og denne gang er det os der skal stå for arrangementet. Fra
Seniorklubben i Seas/NVE er der forslag om, at vi skal kun være de to foreninger, altså ikke en overbygning på foreningerne. En af foreningerne skal så have rollen
med at fordele tilskuddet i forhold til medlemsantallet (vi får kr. 300 pr. tilskud pr.
medlem med ansættelse relation i selskaberne. Vores tilskudsberettige medlemstal
var 145, idet vi derudover kun pt. har 1 ægtefælle som medlem, der ikke er
tilskudsberettigede.
Vi har udover generalforsamlingen afholdt to møder, det årlige julebankospil og
julefrokosten – der i år var henlagt til Restaurant Bellahøj. Vejret kunne godt have
artet sig bedre den 1, december. Arrangementet var vellykket og deltagerne så ud til
at hygge sig.
I Julebankospillet havde vi den oplevelse – at det var en af de valgte revisorer der
vandt gavekurven i det afsluttende spil.
Medio december kom der igen corona-restriktioner, og det ses på tilmeldingerne til
forårets arrangementer, at vore medlemmer er påpasselige, men der skal lyde en
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opfordring til at tilmelde jer, således at vi kan have et overblik over deltagerantallet
– eller om deltagerantallet er så lavt at en aflysning kan komme på tale.
Som vi offentliggjorde på generalforsamlingen i oktober, har vi i 2021 fået tilskuddet
til vores drift fra Andel (Seas/NVE)
Siden generalforsamlingen i slutningen af oktober har vi desværre haft endnu to
dødsfald i medlemsskaren,
Ena Leisner der blev 89 år, og
Jørgen Høiler, der blev 92 år.
Vi mindes de afdøde med et øjebliks stilhed.
Der har også været et par udmeldelser siden generalforsamlingen, idet 8 har ønsket
at bringe deres medlemskab til ophør. Den ene fordi vedkommende er arbejdsramt
og derfor har problemer med at deltage i vore arrangementer. 3 medlemmer har
meddelt at det skyldes problemer med at komme til Teknikerbyen. Endvidere har et
medlem som vi aldrig har set som deltager udmeldt sig. Resten har vi ikke nogen
begrundelser fra.
Vi iværksætter her i 2022 en hvervekampagne, hvor vi skriver til en række tidligere
kolleger. Glædeligt er det, at en af dem vi har på listen, netop har meldt sig ind.

