
Referat af generalforsamling i Seniorklubben HK Midt Svendborg,  

den 3. marts 2022 

 

Velkomst ved Jytte Hald, som takkede for det store fremmøde.   

      

Punkt 1.  Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Anne Marie Bay, som modtog valget. Anne Marie præsenterede 

kort sig selv som fællesformand for HK Midt og i den egenskab har seniorerne samt 

ungdommen som ansvarsområde. Anne Marie kunne oplyse, at indkaldelsen blev 

annonceret 8. januar via HK`s hjemmeside, og formalia er således overholdt. 

Deltagerantal 30. 

  

Punkt 2.  Beretning ved Jytte Hald 

                     ”Igen måtte vi igennem et år med aflysninger på grund af Corona situationen. Allerede         

                     den 20. januar måtte vi aflyse foredraget med  Kaj Stillinger.  

 

                     Generalforsamlingen den 10. marts måtte vi rykke til den 8. juni. Efterfølgende blev vi      

                     underholdt af dejlige Helle Lynge. 27 deltog ved generalforsamlingen. 

 

                     Også vores planlagte udflugt til Langeland den 3. maj blev aflyst.  

Til gengæld fik vi en utrolig dejlig dag den 17. august, hvor vi besøgte Jens Galschiøt i 

Odense i hans værksted. Vi fik en spændende guidet rundvisning. Efterfølgende en tur i 

Kongsdal åbne have, der er ubeskrivelig smuk. Middagen fik vi på Gelsted Kro. Turens 

sidste punkt var  et besøg på Langeskov Planteskole. Desværre var vi ikke så mange, 

kun 22. Måske det kan tilskrives Coronaen.  

 

Den 7. oktober havde vi besøg af Karsten Egø, der fortalte  om Pigerne på Sprogø. Der 

var fuldt hus med 40 deltagere. 

 

På grund af de 2 aflysninger fik vi lavet et ekstra arrangement den 4. november, hvor 

en veloplagt Mads Toghøj underholdt os i 2 timer på Cafe Kok, og hvor vi 

efterfølgende fik en lækker 3-retters menu. Der var heller ikke så mange til dette 

arrangement, kun 22. Coronaen igen – måske? 

 

Vi rundede som sædvanligt året af med en julefrokost den 6. december på 

Christiansminde med 45 deltagere.  

 

2 aflyste arrangementer, men 1 ekstra i november. Trods alt et godt år.”  

Kommentarer eller spørgsmål til beretningen: 

Et medlem ville lige nævne, at julefrokosten havde været fantastisk og med lækker 

mad. 

Beretningen blev herefter godkendt.     

Punkt 3.  Regnskab  

Jytte gennemgik det fremlagte regnskab punkt for punkt. Grunden til at formanden 

gennemgik regnskabet var, at bestyrelsen ikke på daværende tidspunkt havde en 

kasserer.  



Efter fremlæggelsen oplyste Anne Marie Bay, at det fremlagte regnskab kun var til 

orientering, da det indgår i afdelingens samlede regnskab. 

 

Kommentarer/spørgsmål til regnskabet:  

Hvad er grunden til, at vi ikke kan overføre ubrugt beløb til næste års budget? 

Hertil svarede Anne Marie Bay, at det er en afdelingsbestyrelses beslutning, og at det er 

ens for alle. 

Hvad sker der så, hvis vi bruger for mange penge? 

Så kikker vi på det og ordner det i mindelighed. 

 

Punkt 4. Indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag.  

 

Punkt 5.  Valg 

 a)    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

 

        Karen Lundsfryd Jensen og Aase Stamp Jørgensen. 

        Karen Lundsfryd Jensen ønskede ikke at genopstille. I stedet blev  

        foreslået Torben Bøilerehauge, som modtog valget. 

        Aase Stamp Jørgensen ønskede ikke at opstille, da 3   

        bestyrelsesmedlemmer ikke ønskede, at hun skulle genopstille.        

                            Bestyrelsen pegede i stedet på Annelise Ebbe, som modtog valget. 

 

 b)   Valg af 2 suppleanter for 1 år.  

       Da Annelise Ebbe blev valgt ind som bestyrelsesmedlem, skulle der  

       vælges en suppleant mere. Bestyrelsen havde fuldmagt fra Birthe  

       Stjernegaard, som blev valgt som 2. suppleant. Lone Jakobsen blev  

       herefter valgt som 1. suppleant. 

  

Punkt 6.  Drøftelse af klubbens fremtidige virke 

Jytte informerede som følger: 

”Vi startede jo desværre året med en Coronarelateret aflysning. Heller ikke i år fik vi 

hørt Kaj Stillinger. Vi  krydser fingre for, at det bliver den eneste aflysning i år. 

Vores næste arrangement er den 18. maj, hvor vi skal drikke kaffe i Svendborg 

Forsamlingshus og høre foredrag med ejeren, multikunstneren Josefine Ottesen. Hun 

vil fortælle om sit forfatterskab og også om forsamlingshuset. 

Årets udflugt den 17. august går til grænselandet, hvor vi først besøger Emil Nolde 

Museet. Så får vi en sandwich, inden vi kører til Husum, hvor vi har 2 timer. Så er det 

Fleggaard tid, hvorefter vi kører til Tyrstrup Kro og får en dejlig middag. Tyrstrup Kro 

er en oplevelse i sig selv. 

I kan godt begynde at spare op. Flere har efterspurgt en længere tur, og de er 

efterhånden blevet ret dyre. 

Så er det Cafe Kok tid igen. Den 11. oktober kommer først det store Fyraftenskor, og 

derefter en lækker 3-retters menu. 

Den 2. november kommer en af byens festligste kvinder, nemlig Amos Bendix og 

holder foredraget: Gogodanserinde forført af mikrofonen. 

Året slutter med julefrokost den 5. december. Vi håber, at der bliver råd til at blive på 

Christiansminde. Sidste år var der en pæn stigning, og det bliver der også i år. 

 



Vi er som altid åbne for forslag fra jer. Gerne nu …. men selvfølgelig også senere  på 

året. ” 

 

Forslag fra deltagerne: 

Hvidstenskroen med fortælling om kroen og æggekage 

Rundvisning under besøg på Emil Nolde Museet – bestyrelsen vil undersøge, hvad det 

vil koste med en sådan rundvisning. 

 

I forbindelse med oplysningen om Christiansmindes prisstigninger kunne Anne  Marie 

Bay, der sidder i Christiansmindes bestyrelse, fortælle, at alene fisken (den berømte 

pangopanerede fiskefilet) er steget med 35%.  

Anne Marie Bay oplyste, at det er 1½ år siden, at medlemstallet er opgjort. 

Økonomiafdelingen er sat på opgaven. 

 

Et medlem kunne oplyse, at den tidligere formand, afdøde Pia Tørving, på forrige års 

generalforsamling lovede medlemmerne et besøg på HK Odense. Anne Marie vil se på 

dette. 

 

Punkt 7.  Eventuelt 

Under dette punkt kan alt diskuteres, men intet besluttes. 

Det afgåede medlem, Karen Lundsfryd Jensen, opfordrede bestyrelsen til at tage 

hensyn til de mange medlemmer, der ikke kommer fra Svendborg. Der er medlemmer i 

Nyborg, Fåborg, Bøjden, Langeland og Ærø. Evt. lægge et besøg i en af de andre byer. 

Bestyrelsen opfordres til at overveje dette. 

Forslag om besøg på Nyborg Slot – ligesom der er meget at se i Fåborg. 

Jytte oplyste om et tidligere arrangement på Gundestrup Mejeri, hvor medlemmerne 

selv skulle transportere sig derhen. Der var ingen interesse herfor, og besøget blev ikke 

til noget. Der var endda foreslået koordinering af kørsel, hvor man kunne ringe til Jytte, 

hvis man ønskede samkørsel, men ingen ringede. 

Et medlem oplyste om billige turistbilletter til 50 kr. i ferierne.  

 

 

  

Ref.: Kirsten Sølvberg 

 

 

 

 

Bestyrelsen er konstitueret som følger: 

 

Formand:  Jytte Hald 

Næstformand: Annelise Ebbe 

Kasserer:  Torben Bøilerehauge 

Sekretær:  Kirsten Sølvberg 

Bestyrelsesmedlem: Karen Møller Andersen 

1. suppleant:  Lone Jakobsen 

2. suppleant:  Birthe Stjernegaard  

 


