Todbjerg – Mejlby og
Hjortshøj Pensionistforening
af 1993
Pensionistforeningens generalforsamling den 5. februar 2019.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
a. Forslag fra Anni Rydahl om overskud fra salg af dekorationer ved julemarkedet.
5. Valghandling
a. På valg til bestyrelsen er: Kaja Mizzi, Inger Hansen og Jette Knudsen.
b. Suppleant: Else Waaben (genopstiller ikke)
c. Revisorer: Lizza Salomonsen og Inge Nielsen (Inge genopstiller ikke)
Suppleant
6. Eventuelt
To mulige rejsemål til sommer præsenteres kort. Generalforsamlingen kan herefter give udtryk
for, hvilket rejsemål man foretrækker.
Kaja Mizzi bød velkommen til generalforsamlingen og håbede på et godt møde.
Ad. 1. Bestyrelsen foreslog Ib Sørensen, som modtog valget. Ib konstaterede, at
generalforsamlingen var varslet i henhold til vedtægterne og hermed var beslutningsdygtig.
Der var 44 medlemmer til stede som sammen med 7 bestyrelsesmedlemmer udgjorde 51
stemmeberettigede medlemmer. Som stemmetællere valgtes Lizza Salomonsen og Kurt Gissel.
Ad. 2. Kaja Mizzi fremlagde bestyrelsens beretning for årets arbejde og aktiviteter. Kaja gjorde
opmærksom på, at bestyrelsen igen er på 7 medlemmer uden suppleanter. 2 mere ønskes!
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, som hermed blev godkendt med klap.
Bestyrelsens beretning er vist efter referatet.
Ad. 3. Kan ses på hjemmesiden.
Dirigenten konstaterede, at det fremlagte regnskab ikke var underskrevet. Lizza Salomonsen kunne
dog oplyse, at begge revisorer havde underskrevet regnskabet, der dog ved en fejl var dateret til
2017. Regnskabet blev underskrevet af både revisorer og bestyrelsesmedlemmer.
Regnskabet blev derefter gennemgået af kasserer Jette Pedersen.
Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor vi betaler renteudgifter. Jette svarede, at posten også
dækker gebyrer og andre omkostninger.
Der blev også spurgt, hvorfor kontingent betalt i december på Place2book, ikke kunne ses på
regnskabet. Forklaringen var, at afregning fra Place2book ikke sker før arrangementet afsluttes.
Kontingent betalt til opkræverne bliver heller ikke indleveret til kassereren før i januar.
Et indlæg drejede sig om utilfredshed med, at foreningen opkræver 100 kr. for en fast plads i
bussen ved ferier og andre ture. Der blev svaret, at man gerne overlader fordelingen af sæder i
bussen til rejseselskaberne.
Regnskabet blev herefter godkendt med klap.
Ad. 4. Forslag fra Anni Rydahl modtaget den 22.01.2019.
a. Forslaget lød: ”Indtægter fra julemarked af dekorationer ønskes tildelt bussen fremover
som supplement til vedligeholdelse”.
Der var ingen indvendinger fra bestyrelsen eller fra salen, og forslaget blev herved vedtaget.

Ad. 5. Dirigenten efterlyste medlemmer, som ville stille op til bestyrelsen.
a. Conny Nielsen og Inge Kristensen meldte sig.
Der blev herefter afholdt skriftligt valg med de tre bestyrelsesmedlemmer samt de to ny opstillede.
Valgets resultat blev:
Kaja Mizzi
44 stemmer
Inger Hansen
48 stemmer
Jette Knudsen
47 stemmer
Conny Nielsen
7 stemmer
Inge Kristensen
4 stemmer
b. 1 stemme var ugyldig. De to nyvalgte indtræder hermed som suppleanter.
c. Valg af revisorer.
Lizza Salomonsen modtog genvalg og blev valgt.
Inge Nielsen modtog ikke genvalg. I stedet opfordredes Ib Sørensen til opstilling. Ib sagde
ja og blev valgt (Ib’s funktion som dirigent var suspenderet under valget).
Som suppleant blev foreslået og valgt Gudrun Cederskjold.
Ad. 6.
Leif Pedersen gjorde opmærksom på, at der i oversigt over arrangementer i sidste nummer af
Skjalden er to datoer for foredraget om Kvinderne i Matador. Leif fastslog, at tirsdag den 26, er den
rigtige.
Inger Hansen præsenterede to forslag til dette års rejse. Den ene tur til Normandiet og den
anden til Sydengland. Begge rejser er arrangeret af de graa busser. Der blev holdt vejledende
afstemning ved håndsoprækning, som viste ca. 15 hænder for Normandiet og ca. 17 for England.
Bestyrelsen beslutter rejsemålet på denne baggrund.
Jette Knudsen gav undskyldning for, at navn og nummer ikke var kommet med på udskriften
ved betaling af kontingent på Place2book. Det vil komme med ved næste års betaling.
Der var til sidst nogen diskussion angående bestyrelsens opkrævning af 100 kr. for fast plads
i busser. Bestyrelsen vil tage spørgsmålet op og beslutte, hvad vi vil gøre fremover.
Herefter afsluttede Ib generalforsamlingen med tak for god ro og orden.
Ib fik tak for sin indsats fra både formanden og forsamlingen.
Kaja afsluttede generalforsamlingen med tak for fremmødet og den gode stemning.

Bestyrelsen har på møde den 8.februar 2019 konstitueret sig som følger:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlemsregistrering:
Bestyrelsesmedlemmer:
Suppleanter:

Leif Pedersen
Kaja Mizzi
Jette Pedersen
Ruth Ebbesen
Inger Hansen
Bente Jakobsen
Jette Knudsen
Conny Nielsen
Inge Kristensen

Ruth Ebbesen
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Bestyrelsens beretning for året 2018.
Kære medlemmer nu vil jeg fortælle lidt om hvordan det går i foreningen
fortiden.
Vi har i øjeblikket ca. 370 medlemmer og i og med man er medlem her er man
også medlem af Danske Seniorer og modtager bladet derfra 6 gange om året.
Fra Danske Seniorer har vi modtaget medlemskort som kom for sent til dette
års betaling af kontingent, men vi kan bruge dem næste år. Samtykke erklæring
kræves af alle nye medlemmer fra 01.05.2018 på grund af persondata loven.
Asmusvej er nu ryddet og borde og stole er givet til modeltog banen.
Pensionistforeningen kan dog låne dem tilbage efter behov. Else Vaaben har
trukket sig fra bestyrelsen på grund af sygdom. Det vil sige vi kun er 7
medlemmer. Så vi mangler 2. Det får vi måske i dag.
Siden sidste generalforsamling har vi haft 11 arrangementer og alle blev
gennemført takket være fin opbakning fra jer det siger vi tak for.
Den 13.02.2018: Foredrag ved Niels Ole Frederiksen
Han fortalte om Christian den X ”Skurk el. helt”. Det var ikke kedeligt, med
hans lune fik vi et indblik i en tid med både 1. og 2. verdenskrig. Der var
desværre kun 33 tilmeldte + bestyrelsen.
Den 14.03.2018: Feriesnak ca. 50 deltager. Polen turen blev præsenteret af Arne
Dokter fra De Grå Busser som fortalte levende om byen Karpatc hvor han selv
var udnævnt til æresborger, på grund af hans mange rejser dertil. Derefter viste
Jette Knudsen billeder fra turen til Malta forrige år. Det var dejlige minder for
mange af os.
Den 22.04.2018 Pensionistforeningens 25 år Jubilæums fest i Mejlby
forsamlingshus
Ca. 70 var tilmeldt + bestyrelsen. Salen var pyntet fint op. Det blev en stor
oplevelse. Gourmet mad og god musik af ”De kedlig”. Der blev danset og skålet
til langt ud på aftenen. Det var ikke kedeligt.
Den 29.05. 2018: Fristedet i Skæring
Grill eftermiddag/aften. Et hyggeligt arrangement med underholdning af
”Visens Skib” som mange vist kender nu. Vejret var ikke det bedste, men det
lykkedes at få gang i grillen antallet taler vi ikke om, men der kunne have været
flere.
Den 20.06.2018: Bustur til Tirpitz Museum. Fuld bus 56 stk. Stor tilslutning.
Dejlig dag med oplevelser hele vejen. Jimmi kørte busen og fortalte historier på
vejen. Efter museumsbesøg spiste vi middag på Blåvand Kro. Før turen gik
hjemad igen.
Den 29.08. – 04.09.2018: Ferie turen til Polen. 41 deltager
Den forløb ikke helt som forventet da rejselederen Arne Dokter blev syg dagen
før afrejsen. På turen ned gennem Tyskland til Dresden havde vi ingen
rejseleder men heldigvis var det Jimmi der kørte så kedeligt blev det ikke. Han
fortalte lidt på vejen. I Dresden kom så Jolanta med toget og blev hentet på
stationen. Så kørte vi Videre til Polen næste morgen. Hotellet i Karpacz. var 5
stjernet der manglede ikke noget. Fin forplejning. Vejret var dog ikke med os,
det regnede flere dage så programmet blev ændret.
Den 26.09.2018 : Tur til Aarhus Ø og Væksthusene. 35 deltager

Side 3 af 4

Vi kørte lidt rundt på Aarhus Ø og endte i Pavilionen det regnede så vi fortsatte
til Dock1 hvor vi fik kaffe og kage. Så videre til Væksthusene i Botanisk Have.
Det var en fin oplevelse.
Den 25.10.2018: Højskoledag på Rude Højskole 25 deltager.
Et godt arrangement: Sjove fortællinger, god bespisning, fællessang og god
humør.
Der kunne have været flere med.
24.11.2018: Julemarked på Lokalcentret.
Stort fremmøde, desværre kun få børn, så det skal vi have gjort noget ved til
næste gang. Vi vil også have flere stande næste år og reklamerer til
børnefamilierne.
Den 13.12.2018: Julefrokost på Lokalcentret. Fuldt hus 80+
Stort fremmøde. Hyggelig dag, underholdning ved Ole Vendelbo, han kan sætte
liv i kludene. Dejlig mad fra Cafeen.
Den 13.01.2019: Nytårskoncert: Fuldt hus ca. 90 deltager
Hjortshøj Seniororkester underholdt med dejlig musik og kendte sange som vi
kunne synge med på.
Den 05.02.2019 Generalforsamling i Hårup hallen.
Så sidder vi så her i dag og mindes de gode stunder fra året der gik.Tak fordi I
kom.
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