Todbjerg – Mejlby og
Hjortshøj Pensionistforening
af 1993
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen
den 21. januar kl. 14:00 2014 på Hjortshøj Lokalcenter.
Vi er medlem af hovedorganisationen Danske Seniorer
På stiftende kongres den 18. juni 2013 på Nyborg Strand blev sammenlægningen af Danske
Pensionister, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark og Pensionisternes Samvirke
en realitet. Navnet blev ikke som først foreslået Ældremobiliseringen men Danske Seniorer.
Organisationen består af en hovedbestyrelse og et forretningsudvalg.
Hovedbestyrelsen består af 23 medlemmer, formanden fra hver af landets 18 kredse, en
repræsentant fra Statspensionisternes Centralorganisation, en repræsentant for personlige
medlemmer samt formand og de 2 næstformænd der er valgt på kongressen.
Hovedbestyrtelsen indkaldes til møde mindst 2 gange årligt.
Forretningsudvalget består af formand, de 2 næstformænd og en kredsformand fra hver af landes
5 regioner, sidstnævnte er valgt blandt regionens kredsformænd.
 Formand Jørgen Fischer (kommer fra Pensionisternes Samvirke)
 Næstformand Arne Rolighed (kommer fra Danske Pensionister)
 Næstformand Benny Lauritsen (kommer fra Pensionisternes Samvirke)
Vores forening er med i kreds Østjylland, hvor vi har Jens Jørgen i bestyrelsen, han er kasserer.
Her afholdes generalforsamling mandag den 24. februar i kulturhuset i Gjern. Alle medlemmer er
velkomne (husk tilmelding).
På det ældrepolitiske niveau arbejder organisationen pt. med følgende problemstillinger:
 Økonomisk svage pensionister
 Ensomhed
 Transport (herunder kørekortsagen hvor der allerede er afholdt høring på Christiansborg)
Organisationen har ca. 140.000 medlemmer bag sig, og er høringsberettiget når folketinget
fremsætter nye love på ældreområdet.
Det er vores opfattelse, at der er en dialog med Ældresagen, så man får afstemt sine holdninger,
med så stor indflydelse som muligt til følge.
Som forening nyder vi godt af f.eks.: Vore medlemmer modtager 8 gange om året Senior Bladet,
foreningen har kollektive tegnede forsikringer, kollektiv opkrævning af coda afgift ved afholdelse af
musikarrangementer, adgang til konsulentbistand m.v.
Tipsmidler:
Hovedorganisationen modtager årligt i omegnen af kr. 5 mill. fra tipsmidler. Tidligere er en del af
midlerne kanaliseret videre til foreningerne i forhold til medlemstal. I den nye organisation er det
ændret til, at foreningerne kan søge midler til projektorienterede opgaver. Puljen som foreningerne
kan søge tilskud fra er på ca. kr. 650.000.
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Hvad koster det os at være medlem af organisationen:
Foreningen betaler kr. 15 pr. medlem i kontingent til Danske Seniorer. Hertil kommer kr. 30 for at få
Bladet postomdelt. Det betyder, at halvdelen af jeres kontingent går til hovedorganisationen, og at
foreningen har en udgift for de medlemmer der er kontingent frie.
Årets arrangementer:
Jeg vil kort nævne de arrangementer vi har haft i årets løb, og vil samtidigt løfte sløret for nogle af
vore fremtidsplaner.
12/2 Vinsmagningsaften med Henning Møller:
God tilslutning med festlig stemning. Vi har nu haft vinsmagning 2 år i træk, og har derfor ikke taget
det med i det kommende program. Det kan I selvfølgelig lave om på, hvis der er mange nok, der
protesterer højlydt.
20/3 Eftersnak om turen til Rhinen og præsentation af turen til Kroatien:
Hyggelig aften med mange fremmødte og god tilslutning til turen til Kroatien.
23/4 Bustur til el museet Tange Værket:
Aflyst på grund af ringe interesse.
29/4 – 2/5 Højskoledage
Højskoleudvalget havde arrangeret nogle hyggelige og oplysende dage, som var velbesøgt, og
økonomien hang fint sammen, der var et lille overskud på kr. 1.012.
23/5 Grill eftermiddag/aften Fristedet Skæring:
Arrangementet var lavet i samarbejde med besøgstjenesten. Både vi og besøgstjenesten synes
det var så stor en succes, at det tåler en gentagelse. Det står ikke i vores nuværende program,
men er planlagt til onsdag den 21/5 2014.
Pensionaden 2013 med efterfølgende medhjælperfest den 5/9:
Der har ikke meldt sig personer som er villige til at påtage sig ansvaret for Pensionadens
markedsføring, planlægning og gennemførelse. Så der bliver ikke nogen Pensionade i 2014.
Vi forsøger at finde på noget mere overkommeligt, som jeg vender tilbage til senere.
14/9 – 22/9 Bustur til Kroatien:
Overordnet havde vi en god og oplevelsesrig tur, hvilket i høj grad kan tilskrives deltagernes
positive og glade sociale tilgang til tingene.
Vi har fra deltagerne kun positive tilbagemeldinger. Som ansvarlige for arrangementet har vores
evaluering af turen givet anledning til henvendelse til De graa Busser med en konstruktiv kritik om
nogle ting, vi synes de kunne gøre bedre. Brevet er sendt den 4/10, og det drejer sig om følgende:
 For dårlig en bus til så lang en tur.
 1 chauffør er for lidt til så lang en tur.
 Bussens toilet var fyld og kunne ikke tømmes.
 Pause ved ubetjente og uhumske toiletter.
 Chaufføren kører i plastisk badesandaler og taler i mobiltelefon under kørsel.
 Rejselederen kunne være bedre forberedt på vore udflugts ture i Kroatien.
 Selvom hotellet vi boede på var upåklageligt, synes vi ikke det er i orden at man på grund
af overbookning må ændre hotel i forhold til det som vi har købt.
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Vi har selvfølgeligt uddybet hvert enkelt punkt, og modtaget svar den 3/12, hvor vi får medhold i
vores kritik punkter også med en uddybning af de enkelte punkter.
Brevet slutter med en undskyldning, og at de næste gang de sælger en tur til os vil være OBS på
alting.
Vi har 3 forslag til turen i 2014, som vi senere vil bede jer tage stilling til.
26/9 Foredrag med tidligere formand for folketinget Christian Mejdahl:
Fuld hus. En dejlig eftermiddag hvor vi fik en oplysende og humoristisk foredrag om personen
Christian Mejdahl og arbejdet i folketinget.
24/10 Foredrag med tidligere PET-politimand Hugo Mortensen:
Godt besøgt arrangement. En dejlig eftermiddag, hvor lattermusklerne blev grundig aktiveret.
30/11 Julemarked på Hjortshøj Lokalcenter:
Julemarkedet var arrangeret i samarbejde med Cafèen. Der var sat skilte op i Todbjerg, Hårup,
Mejlby og Hjortshøj. Vi synes at markedsføringen lykkedes på den måde, at vi så en del borgere,
som vi normal ikke ser på Hjortshøj Lokalcenter. Både vi og caféen er tilfreds med omsætningen.
For vores vedkommende er det dekorationer og strik der giver overskuddet ca. kr. 5.000.
Tombolaen giver et mindre underskud ca. kr. 200.
Vi siger tak til dem som har støttet arrangementet: Ellen som julemand, Kirstineborg for æbler,
Niels for dejlig julemusik, alle de som har lavet dekorationer og gravpynt og til strikkepigerne.
5/12 Julefrokost på Hjortshøj Lokalcenter:
Vi har ikke sagt nej til nogen, men der var fuldt hus, dejlig mad, god stemning og dans til levende
musik ved Boyan Patchev.
Nye projekter i støbeskeen:
Foredrag med Troels Kløvedal:
Kløvedal stiller nogle krav til lokalliterne.
 Der skal kunne mørklægges som i en biograf.
 Velfungerende lydanlæg med håndholdt mikrofon til rådighed.
 Et filmlærred der mindst er 3 x 2½ m.
Lokalet her på stedet opfylder ikke disse krav og er i øvrigt også for lille. Vi har derfor tænkt i
alternative baner. Hvis vi holder det som et aften arrangement, kan vi låne auditoriet på Egaa
Gymnasium, her er plads til 200 personer + der også kan etableres kørestolepladser, og alle krav
er til fulde opfyldt.
Det er ikke en billig foredragsholder, så derfor forestiller vi os at kunne sælge 100 billetter til
medlemmer a. kr. 100 og 100 billetter til ikke medlemmer a. kr. 150.
Hvad mener I, hvor mange her vil betale kr. 100 for sådan et foredrag?
Sommerkoncert i stedet for Pensionaden:
Vi forestiller os en tre trins raket formiddag, middag og eftermiddag.
Teltopstilling:
3 af vore egne telte og et lejet scenetelt med lydanlæg, så mener vi der er optimale forhold for
både tilskuere og optrædende.
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Formiddag:
Vi har kontakt til Ebeltoft Marineforenings Slup Kor som er et ca. 25 mands herre kor, der synger
kendte sange herunder sømandssange.
Middag:
Enten kan man selv medbringe mad eller det skal være muligt at forudbestille en picnicbakke.
Drikkevarer skal købes på stedet.
Under middagen skal der være let underholdning. Det kunne være vores eget kor,
Seniororkesteret eller andre som havde lyst til at optræde. Det kunne også være Lystrups
springgymnaster.
Eftermiddag:
Vores ønske her var Aarhus Promenadeorkester, men de forlanger en større scene, så det må vi
nok droppe.
Vi har p.t. kontant til Grenå Blæserne som er et ca. 25 mands fuld udbygger harmoniorkester. De
kan evt. også optræde med en solist.
Økonomi:
Vi har p.t. ikke det fulde overblik, men vi forestiller os at søge tilskud fra tipsmidlerne så billetprisen
kan holdes på kr. 100 og at vi kan samle 300.
Hvad mener I, er det en pris I vil betale?
Et sådan arrangement kræver ikke nær så mange frivillige som Pensionaden. Derfor ændres rollen
for mange af jer fra yder til nyder.
Det var hvad vi har valgt at fortælle, så håber vi på en god og konstruktiv debat.
Bestyrelsen
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