Orø Pensionistforening

Referat af ordinær generalforsamling den 6. maj 2014 med
dagsorden jævnfør foreningens vedtægter § 5:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Foreningens reviderede regnskab, herunder fastlæggelse af
kontingent
4. Indkomne forslag, der er ingen forslag til behandling
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jævnfør § 4:
Annie Lunde Hansen
modtager genvalg
Lotte Weygaard
modtager genvalg
Anne Wied (Rikke)
modtager genvalg
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
Annette Kjerside
modtager ikke genvalg
7. Valg af revisor
John Haukohl
modtager genvalg
8. Valg af revisorsuppleant
Bent Åkerlund
modtager genvalg
9. Eventuelt
Formanden Annie Lunde Hansen bød velkommen til 72 medlemmer,
inklusiv den samlede bestyrelse.
Bad de tilstedeværende rejse sig, og mindes de medlemmer der var
afgået ved døden i perioden ved et minuts stilhed.
Foreslog på bestyrelsens vegne John Weygaard som dirigent. John
blev valgt uden modkandidat med akklamation.
John konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
udbad sig forslag til stemmetællere.
Jørgen Andersen og Henrik Persson blev valgt
Ad. 2
Annie indledte med at udtrykke sin glæde og fornøjelse over, at være
medlem af denne bestyrelse, man møder altid så mange glade
mennesker. Tak for jeres tilkendegivelser om vores arrangementer og
ideer til mange ting. Vi må også have lov til at komme med et lille suk,
I må være klar over, at vi ikke kan holde nogle arrangementer med
underskud, derfor er arrangementerne med forudbetaling, men vi har
så nogle enkelte gange ladet foreningskassen betale for buskørselen,
det håber vi, I har bemærket på priserne på vores arrangementer.
Men et meget stort suk, som I også senere vil kunne se på regnskabet,
er at vi ikke har modtaget nogen form for tilskud fra Holbæk
Kommune i 2013.

Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder og 7 bankospil. Bankospillene har
givet overskud, men det kan jo ses i regnskabet – også disse
bankoeftermiddage giver et hyggeligt samvær, hvor både unge og
ældre mødes. Tak til jer som møder op og støtter vores forening. Og
tak til jer som hjælper med at sætte borde og stole på plads efter
bankospillene. Alt foregår i en god og hyggelig stemning.
Som I formentlig ved hedder vores landsdækkende forening ikke
længere Sammenslutningen at pensionistforeninger i Danmark, men
Danske Seniorer.
Dette burde også fremgå af vores vedtægter der nu vil blive rettet i
forhold til denne ændring. Det er blot en redaktionel ændring uden
juridisk eller økonomisk betydning. Jeg håber generalforsamlingen har
forståelse for dette.
Vores blad kommer nu 8 gange om året, og der er kommet mere
system i leveringen af disse blade, så de fremover kan udbringes i
begyndelsen af måneden.
Bladet udkommer i februar, marts, april, maj, august, september,
oktober og december.
Vi prøvede sidste år på noget nyt. Vi bestemte os for, at vi skulle en
tur til Rungstedlund og besøge Karen Blixens museum, derfor ville vi
have en foredragsholder til Orø, som kunne give os et godt grundlag
for det senere besøg på museet.
Foredraget fandt sted på Orø Kro den 7. marts 2013 med Knud Hedin
– forfatter og foredragsholder. Et meget godt foredrag om Karen
Blixens liv med mange dejlige lysbilleder.
Turen til museet var den 11. april 2013, vejret var ikke det bedste,
men det gav ingen skår i glæden.
Vi prøvede på utallige opfordringer, at tage en tur til ”Bakken” den 26.
juni 2013. Vi spiste en god frokost på Bondestuen, derefter var der tid
til rundtur på Bakken indtil vi skulle se Cirkusrevyen.
42 personer deltog. Det blev en dag, som de fleste bad om en
gentagelse af. Så derfor tager vi igen af sted til Bakken i år den 4.juni.
Her er der stadig pladser, sidste frist for tilmelding er den 15. maj.
I uge 34 gik den årlige ferietur til Polen, med deltagelse af 34
personer. På denne tur var der lidt for mange markeder og for lidt
kultur, men ellers en hyggelig og stilfærdig tur. Med godt samvær.
Turen i år går til Mosel, det bliver en tur med meget smuk natur og
mange gode oplevelser. Her er endnu ledige pladser, så har du lyst til
en dejlig ferie med søde mennesker, så er det nu du skal melde dig til.

Og allerede nu vil vi minde jer om at næste ferietur i 2015 bliver en
forårstur til Holland, når tulipanerne blomstrer, den er allerede på
tegnebrættet i bestyrelsen.
Vi springer tilbage til fortiden, den 19. september 2013 havde vi et
foredrag om Øjnene og de almindelige øjensygdomme, samt
hjælpemidler når synet svigter i dagligdagen v. sygeplejerske Susanne
Andersen i Orø Forsamlingshus.
Den 10. oktober 2013 havde vi et foredrag, hvor vi tog på Slæderejse
med Sirius med Rasmus Rohde, som er tidligere chef for
Siriuspatruljen. Et fantastisk foredrag med nogle dejlige lysbilleder.
Tak for alle de rosende ord for dette arrangement.
Julemiddagen på Orø Kroen, som er en fast tradition blev afholdt den
10. december 2013 med god mad, en meget hyggelig stemning med
sang, banko og mange gaver.
Der skal her lyde en meget stor tak til vores sponsorer, som giver os
mulighed for at have så mange gevinster til vores lotteri under denne
julemiddag. For uden den andel foreningen giver.
Vi håber, at I som kan, går ind på vores meget flotte hjemmeside. Her
er der mange dejlige billeder fra alle vores ture og arrangementer. Der
er mange gode up to date oplysninger.
Her skal der også gives en stor tak til John Vemmelund og Ib
Ballisager for deres flotte arbejde med at tage alle billederne og sørge
for, at de kommer på hjemmesiden. Her må jeg sige Gogo Web-design
gør et flot arbejde for os. Lotte Weygaard sørger for at videregive
informationerne til Gogo. Det er meget vigtigt, at en hjemmeside altid
er opdateret.
Endnu en gang tak for det samarbejde vi har i bestyrelsen – med eet
stort aktivitetsniveau - det er en bestyrelse, hvor alle arbejder, men
hvis vi skal holde det store aktivitetsniveau må vi bede jer om, at
bakke op om vores arrangementer, i modsat fald er det spildt arbejde.
Vi gør, hvad vi kan for at gøre vores arrangementer spændende med
et godt socialt samvær.
Som flere har sagt efter en endt tur, ja det var synd for dem, som ikke
deltog.
Sponsor for vores trykning af vores materiale til jer er TJW Transport
A/S der ejes af Johnny Weygaard – vi beder hans far John om, at
modtage en hilsen på sønnens vegne og viderebringe denne til Johnny
med tak for den store hjælp, som betyder meget for os økonomisk.
Også tak til John Weygaard for den store hjælp han yder ved
forskellige indkøb og bankospil.

Til sidst, men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til Annette for
hendes indsats i foreningens bestyrelse. Altid med et godt humør og
en positivt indstilling til arbejdet. Hele bestyrelsen siger tak til Annette
for et rigtigt godt samarbejde og et godt kammeratskab.
Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.
Ad. 3
Kassereren, Yvonne Johansen, fremlagde det reviderede regnskab og
forklarede det negative resultat med manglende tilskud fra kommunen
og et par større indkøb f.eks. regnskabsprogram og højtaleranlæg.
Henrik Persson spurgte til posten øvrige arrangementer, der burde
være specificeret. Det var Yvonne enig i og forklarede delposterne.
Regnskabet blev herefter godkendt
Kontingentet fastholdes uændret på kr. 150.
Ad. 4
Ingen forslag til behandling
Ad. 5
Annie Lunde Hansen, Lotte Weygaard og Anne Wied (Rikke) blev alle
valgt uden modkandidat som medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen indstillede Lotte Nielsen som suppleant til bestyrelsen.
Lotte blev valgt uden modkandidat.
Ad. 6
John Haukohl blev valgt som revisor uden modkandidat
Ad. 7
Bent Åkerlund blev valgt som revisorsuppleant uden modkandidat
Ad. 8
Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden. Annie Lunde
Hansen takkede dirigenten og herefter de fremmødte medlemmer for
deres talrige fremmøde.

-------------------------------------Dirigent John Weygaard

-----------------------------Referat Lotte Weygaard

