Todbjerg, Mejlby og Hjortshøj
Pensionistforening
af 1993
Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen den 2. februar 2016 kl. 14:00
På Hjortshøj Lokalcenter.
Generelt:
Vi er færdige med kontingent opkrævning for 2016. Vi er 355 medlemmer. Der er 110 eller næsten
1/3, som har benyttet sig af muligheden for selv at forny deres medlemskab via hjemmesiden. Det
synes vi er flot, og det er vi glade for. Det koster selvfølgeligt at bruge systemet, ca. kr. 4,60 pr.
medlem/solgt billet.
Der er knap så mange, der bruger systemet i forbindelse med vore arrangementer, men det vil vi
opfordre jer til at gøre. I er fri for at hæve penge, og det sparer os for tid og bøvl med penge.
Det betyder til gengæld ikke, at jer, der af en eller anden grund ikke bruger computer, skal føle jer
mindre værd eller til besvær, så gør vi bare som vi plejer, og I er lige velkomne.
For år tilbage tog vi højskoleudvalget under vore vinger. Fra 1/1 2016 har vi på samme vilkår
indgået samarbejde med fredagsbanko.
Vi har gennem flere år kæmpet med overskud på regnskabet. Når vi kommer til næste punkt på
dagsordenen, vil I se, at vi er kommet dette til livs. Regnskabet viser nemlig et underskud på kr.
16.000, hvoraf de 10.000 stammer fra vores beslutning om at give et tilskud til reparation af
handikapbussen.
Vi er medlem af hovedorganisationen Danske Seniorer:
Efter at sammenlægningen/fusionen burde være faldet på plads, så har vi i bestyrelsen nok en lidt
ambivalent forhold til Danske Seniorer. Når vi ser deres nyhedsbreve og facebook, så er det
næsten kun aktiviteter øst for Storebælt, der omtales. Vi har ikke længere en kollektiv
forsikringsaftale. Vi kan ikke længere søge tilskud fra udviklingspuljen, fordi vi har en kapital over
kr. 40.000
Til gengæld synes vi, det er naturligt, at vi som forening er medlem af en hovedorganisation, hvor
vi bl.a. har mulighed for at trække på konsulentbistand, når vi føler det nødvendigt, og at vore
medlemmer modtager Senior Bladet.
Vi betaler kr. 25 pr. medlem i kontingent til Danske Seniorer. Hertil kommer kr. 30 for at få
SeniorBladet postomdelt. Det vil sige kr. 55.
Oprydning på Asmusvej (kommunal ejendom):
Bygningen, hvor vi har vores materiel stående, er i meget dårlig stand. Vi frygter, at et tungt snelag
kan få taget til at bryde sammen. Vi har derfor lavet en kraftig oprydning, hvor alt der ikke bliver
brug for mere er fjernet, og taget er blevet understøttet. Vi takker Leif, Benny og folk fra
modelbanen for hjælpen ved opgavens udførelse.
Vi har et par gamle telte, som vi med sikkerhed ved, at vi ikke kommer til at bruge igen, fordi det vil
kræve nogle vedligeholdelses ressourcer, som vi ikke besidder. Teltene har vi tilbudt
Landsbyforum, som har takket ja. De får teltene, når de har et opbevaringssted klar.
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Årets arrangementer:
Jeg vil kort nævne de arrangementer, vi har haft i årets løb, og samtidigt løfte sløret for nogle af
vore fremtidsplaner.
Igen i år har vore arrangementer generelt forløbet tilfredsstillende. Der har i år ikke været
aflysninger, arrangementerne har stort set været velbesøgte, og vi har fået mange positive
tilbagemeldinger, men vi er altid modtagelige for konstruktiv kritik og nye input.
24/2 Foredrag v/Steen Ivan Hansen ” Østjyllands Slotte og Herregårde”
En næsten fyldt sal var mødt frem for at høre en virkelig god fortæller.

18/3 Eftersnak om turen til Amalfi med Ans Rejser:
Bestyrelse havde besluttet at turen i 2015 skulle gå til Stockholm med ”De Graa Busser”
Peder Trier og Henning Sørensen gav en orientering om turen.
4/5, 6/5 og 7/5 Højskole:
Højskoleudvalget havde traditionen tro sammensat et program, der kunne tiltrække publikum. I år
giver det dog et underskud på kr. 6.776, hvilket der også var budgetteret med. Højskoleudvalget
har stadig en egenkapital på kr. 2.648.
I 2016 er højskolen 25. 27. og 28. april. Programmet for 2016 kommer i marts måned som indstik i
Skjalden for april, men kan allerede nu ses på hjemmesiden.
Hele pakken kan i år bestilles og betales via hjemmesiden. På Hjortshøj Lokalcenter bliver der
mulighed for både at købe hele pakker og enkelte dage.
19/5 Grill eftermiddag/aften på Fristedet Skæring:
En dejlig eftermiddag/aften med eftermiddagsunderholdning af Hjortshøj Seniororkester,
arrangementet var velbesøgt, og vi tager chancen igen tirsdag den 24. maj i år.
17/6 Sommerkoncert:
En regnvejrsfuld ikke alt for varm sommerdag, som under de givne forhold forløb efter planen.
Gymnastikpigerne fra Lystrup gennemførte deres program trods silende regn. Godt gået.
Vi solgte for få billetter. Vi havde søgt §18 midler på kr. 25.000 med fik kun bevilget kr. 15.000. Når
vi kommer til regnskabet vil I se, at Sommerkoncerten giver et underskud på 6.776.
Da der både I 2014 og 2015 ikke er solgt de billetter, vi forventede, har vi besluttet foreløbig at
opgive et arrangement af denne type.
10/8 til 14/8 Tur med ”De Graa Busser” til Stockholm og Ålandsøerne:
Tilfredsstillende tilslutning (46 personer). Som helhed for deltagerne på alle måder en vellykket tur.
Som arrangør er vi ikke tilfredse med De Graa Busser. De stiller os noget i udsigt, som de ikke
leverer. Det gælder busser, guider m.v. Det er ikke professionelt, derfor vælger vi et andet selskab
i år. Vi har endnu ikke besluttet, hvor turen skal gå hen og med hvem, men det arbejder vi på i
øjeblikket.
10/9 Heldagstur til Rude Strand Seniorhøjskole:
God tilslutning. Alle havde en oplevelsesrig og fornøjelig dag med foredrag, sang, natur og god
mad. Desværre kommer vi nok ikke til at gentage den, fordi højskolen efterfølgende for ikke længe
siden er gået fallit.
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27/10 Foredrag/fællessang med Claus Jørgensen og tidligere borgmester Flemming
Knudsen:
En hyggelig eftermiddag.
29/11 Julemarked:
Det er en tradition, vi samarbejder med Lokalcenteret om og med samme gode resultat som altid.
Det gjorde vi også forrige år. Det vil helt sikket også ske i år.
9/12 Julefrokost:
Julefrokosten trak fulde huse, og alle traditioner blev holdt i hævd, med dejlig mad, musik og dans,
så den vil helt sikkert blive gentaget i år.
17/1 Nytårskoncert:
Det blev en rigtig glad og festlig eftermiddag med rigtig god stemning, hvor der var fuldt hus,
heriblandt en del gæster fra plejeafdelingen, hvilket kunne lade sig gøre, fordi lederen Nancy,
havde indkald ekstra personale til at følge dem.
Både vi og Hjortshøj Seniororkester er parat til at gentage succesen næste år.
Hvad har vi ellers på programmet af nye tiltag:
Tirsdag den 14/6 Guidet tur til Nationalparken Mols Bjerge:
Vi starter kl. 9:40 fra Hjortshøj og kører via Hårup og Mejlby til Bregnet kirke, hvor vi møder vores
guide Henning Sørensen, som vil vise os kirken og føre os rundt og fortælle os om, hvad vi ser på
vores vej gennem Mols Bjerge. Vi har en picnic bakke fra Caféen med til frokost, og kage til
eftermiddagskaffen. I begge tilfælde kan vi være indendørs i tilfælde af regnvejr.
Det er også vores plan at handikapbussen skal med.
Søby Brunkulsleje og museum:
Vi har besluttet at arrangere turen, men endnu ikke i detaljer. Og heller ikke hvornår. Det afhænger
af, hvornår vores flerdags rejse kommer til at ligge.
Tirsdag 1/11 Feltpræst i verdens brændpunkter ”Det giver mening”:
Peter Sporleder er præst i Holme Kirke, men han er også feltpræst og har været med danske
soldater på hårde missioner i Afghanistan og Irak.
Vi skal se billeder fra virkelighedens verden og høre, hvad det er, der får ham til at forlade kone og
3 børn for at tage ud i felten, hvor man skal være parat til at se døden i øjnene.
Det var, hvad vi har valgt at berette, og vi håber vi på en god og konstruktiv debat.
Bestyrelsen
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