Todbjerg – Mejlby og
Hjortshøj Pensionistforening
af 1993
Referat fra generalforsamling den 2. februar 2016 på Hjortshøj Lokalcenter.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Det reviderede regnskab
Indkomne forslag
a. Bestyrelsen foreslår, at Lizza Salomonsen udnævnes til æresmedlem af foreningen.
5. Valghandling
a. På valg til bestyrelsen: Villy Jensen, Lizza Salomonsen, Ruth Ebbesen, Jette Pedersen og
Bente Jakobsen (suppleant.) Lizza har meddelt, at hun ikke genopstiller.
b. Revisorer: Inge Bendixen og Ninna Sørensen. Begge har meddelt, at de ikke genopstiller.
Inge Nielsen (suppleant.)
6. Eventuelt

Villy Jensen bød velkommen til generalforsamlingen. Han takkede for den støtte, som de
fremmødte ydede ved deres interesse.
Ad. 1. Jens Jørgen Simonsen blev foreslået og påtog sig opgaven. Jens Jørgen konstaterede, at
generalforsamlingen var varslet svarende til vedtægterne og hermed var beslutningsdygtig. Der var
56 medlemmer til stede sammen med alle fra bestyrelsen, svarende til 64 stemmeberettigede i alt.
Som stemmetællere valgtes Gudrun Cederskjold og Ingrid Simonsen.
Ad. 2. Villy Jensen indledte med at spørge, hvor mange der havde set annonceringen af
generalforsamlingen i Lokalavisen, med henblik på om den måske kunne undlades. Kun 5 havde
læst den, men også set annoncen i Skjalden, hvilket talte for, at annoncering i Lokalavisen ikke
tjener formålet. Det blev bemærket, at Skjalden ikke bliver postomdelt, men der var generel accept
af at spare udgiften til en annonce i Lokalavisen.
Villy Jensen gik derefter over til bestyrelsens beretning for året 2015.
Se bilag.
I beretningen nævntes, at bestyrelsesmedlem Benny Ebbesen var udtrådt i foråret 2015, og
at suppleant Jette Pedersen derefter har været medlem af bestyrelsen. Det blev desuden nævnt, at
fredagsbanko fra 1.1.2016 har indgået samarbejde med pensionistforeningen på samme måde, som
højskoleudvalget tidligere har gjort det.
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev enstemmigt godkendt.
Ad. 3. Se bilag. Regnskabet for 2015 blev fremlagt og gennemgået af kasserer Lizza Salomonsen.
Der betales årligt 16.000 kr. til Danske Seniorer. Bestyrelsen blev opfordret til at overveje,
hvad vi får for pengene. Jens Jørgen Simonsen svarede på vegne af DS, at det for eksempel er en ret
stor fordel, at der ikke skal betales KODA-afgift, når vi er medlem. Adgangen til konsulentbistand
er også vigtig.
Regnskabet godkendtes herefter enstemmigt.

Ad. 4. Villy Jensen begrundede udnævnelsen af Lizza Salomonsen til æresmedlem med hendes
store og særdeles udholdende indsats som kasserer for foreningen og i det yderligere
bestyrelsesarbejde.
Der var enstemmig tilslutning fra de fremmødte. Lizza modtog et bevis på udnævnelsen.
Ad. 5. Lizza Salomonsen ønskede ikke genvalg, men de andre nævnte bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter var villige til genvalg. Opstillet til valg blev desuden Jette Knudsen og Ingrid Simonsen.
Der blev herefter afholdt skriftligt valg til bestyrelsen. Af de 64 stemmesedler var 63 gyldige og 1
blank. Resultatet blev følgende:
Villy Jensen
Ruth Ebbesen
Jette Pedersen
Bente Jakobsen
Jette Knudsen
Ingrid Simonsen

60 stemmer
60 stemmer
57stemmer
42 stemmer
28 stemmer
1 stemme

Som revisorer blev valgt Lizza Salomonsen og Inge Nielsen.
Som revisorsuppleant valgtes Ib Sørensen.

Ad. 6. Der blev spurgt, hvornår og hvorhen vi arrangerer ferieturen i år. Villy svarede, at vi har
forskellige forslag, som vi skal drøfte på næste bestyrelsesmøde. Vi kan måske melde ud i næste
nummer af Skjalden.
Angående rejsearrangør blev Nilles Rejser foreslået fra salen. Der har på det sidste ikke været fuld
tilfredshed med de graa busser.
Herefter afsluttede Jens Jørgen Simonsen generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
Villy Jensen takkede Jens Jørgen og rettede derefter en særlig tak til Lizza for hendes indsats i
bestyrelsen og hendes støtte til ham som formand. Lizza modtog sammen med beviset på titlen
også et smukt fad og en buket blomster.
Der var stort bifald fra forsamlingen.

Dirigent Jens Jørgen Simonsen

Referent Ruth Ebbesen
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