
Referat af generalforsamling i Seniorklubben HK Midt Svendborg,  
den 8. juni 2021 
 
Velkomst ved Jytte Hald til alle med en speciel velkomst til Anne Marie Bay, formand for HK Midt.
       
  
Punkt 1.  Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Anne Marie Bay, som modtog valget. Anne Marie kunne 
konstatere, at generalforsamlingen er lovformeligt varslet og indkaldt via HK´s 
hjemmeside 11.5. 2021. Deltagerantal 27. 
  

Punkt 2.  Beretning ved Jytte Hald 

”På grund af Coronarestriktionerne bliver det en noget amputeret beretning, men vi fik 
da afholdt 4 arrangementer. 
Den 22. januar havde vi besøg af Britta og Svenning Ravn med foredraget ”Afsted 
Seniorer”, hvor de gav os et humoristisk spark fremad. 
Den 9. marts nåede vi lige at afholde vores generalforsamling, inden landet lukkede 
ned den 11. marts, altså 2 dage efter. Efterfølgende blev vi dejligt underholdt af Allan 
og Gert. Desværre måtte vi også nogle få dage efter sige farvel til Pia Tørving, HK 
Midts formand, som på fremragende vis havde været en sprudlende dirigent til 
generalforsamlingen. Pia døde pludseligt og helt uventet en tidlig morgen, hvor hun 
forberedte en ny, spændende dag. Æret være hendes minde. 

Den 5. maj måtte vi desværre aflyse vores middag på Cafè Kok, hvor Svindinge 
Salonorkester skulle have underholdt os først. 

Den 19. august måtte vi også aflyse vores udflugt, men den har vi sat på i år den 17. 
august. 

Den 29. september havde vi et spændende foredrag med Luksusvagabonden Lis 
Ingemann. På trods af hendes alder, og den røber vi ikke, så gjorde hun det 
fremragende. 

Julefrokosten den 7. december måtte også aflyses. Men så dukkede der pludselig en 
mulighed op for at vi kunne ses helt legalt inden jul. Vi lejede en hel sal i Scala, hvor vi 
med god afstand så ”Madklubben”. Før filmen fik vi et glas bobler og et stykke 
kransekage med ind i salen. Det var noget, vi kunne lide”. 

Der var ingen kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt.    

Punkt 3.  Regnskab  
Anne Marie kunne oplyse, at der på grund af en misforståelse ikke kunne fremvises et 
regnskab. Anne Marie kunne ligeledes oplyse, at det ikke har været muligt at bruge de 
penge, klubben har fået tildelt, men at de er kommet i en fælles pulje i HK.  
 
 

Punkt 4. Indkomne forslag 
 Ingen indkomne forslag.  



 

Punkt 5.  Valg 
 a) Valg af formand for 2 år. Jytte Hald blev genvalgt. 
 b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Karen Møller Andersen og 
  Kirsten Sølvberg blev genvalgt.  
 c) Valg af 2 suppleanter for 1 år. Johnny Duvander havde forinden  
  generalforsamlingen meddelt, at han af private årsager ikke ønskede at 
  genopstille. Bestyrelsen har derfor brug for en ny 1. suppleant. Jytte 
  foreslog Annelise Ebbe, som modtog valget. 
   2. suppleanten, Lone Jacobsen, blev genvalgt. 
   

  
Punkt 6.  Drøftelse af klubbens fremtidige virke 

Jytte informerede som følger: 
”Først vil jeg lige gøre opmærksom på årets sidste 3 arrangementer. Den 17. august, 
der næsten er en tro kopi af den tur, vi aflyste sidste sommer. Dvs. først går turen til 
Odense, hvor vi aflægger besøg på Galschiøts Værksted, hvor vi får en guidet 
rundvisning. Måske vi er  heldige at se de munke, de er ved at lave til vores store trappe 
på Klosterplads. Så kører vi til Fjelsted Kro, hvor vi får en 2 retters menu. Når vi er 
blevet mætte, skal vi en tur i Kongsdals Åben Have i Søndersø. Den er altid et besøg 
værd. Sluttelig skal vi besøge Kunstgården i Skovby,  hvor vi får kaffe og kage, inden 
vi ser på alle herlighederne.  
 
Den 7. oktober ser vi frem til et spændende besøg af Karsten Egø, der skal fortælle os 
om ”Pigerne fra Sprogø”. 
 
Den 6. december holder vi vores traditionelle julefrokost på Hotel Christiansminde 
med lækker mad og efterfølgende underholding af Josefine Ottesen og Jan 
Schønemann. 
 
Vi regner bestemt ikke med, at der skal aflyses flere arrangementer, og vi er altid 
lydhøre. Hvis I har nogle gode ideer.  
 
Mon ikke, der bliver lidt overskud i kassen i år. I så tilfælde vil vi overraske jer med et 
arrangement i november. 
 
Da vi selv synes, at det går helt godt, regner vi ikke med de store forandringer det 
næste år. ”. 
 
Kommentarer/spørgsmål fra deltagerne: 
Kan vi som medlemmer af HK få mobilabonnement gennem ALKA? Ja, som medlem 
af HK kan alle få et medlemskab. 
Kan en, der er på efterløn, være medlem i klubben? Svaret er ”ja”. 
Bestyrelsen og især Jytte fik ros – syntes, at bestyrelsen har gjort det godt. 
Ønske om arrangement med Fynbus vedr. Flextrafik. Vi har tidligere haft et lignende 
arrangement. Et medlem oplyste, at indehavere af pensionistkort gratis kan tage en 
person med. Ligeledes blev der oplyst om rejser på Fyn for 50 kr. inden for 24 timer.  
 
 



 
 
Punkt 7.  Eventuelt 

Under dette punkt kan alt diskuteres, men intet besluttes. 
Anne Marie fortalte lidt om sin baggrund. Hun er oprindelig grafiker og har været 
næst- og formand i HK Privat. I forbindelse med Pia Tørvings død blev Anne Marie 
konstitueret fælles formand og blev endelig valgt i september 2020. Fortalte kort om 
opgaver samt om de kommende 3 kongresser, hvor Anne Marie skal deltage som fælles 
formand.  
Anne Marie sluttede af med at sige, at vi alle altid er velkommen til at ringe eller skrive 
til hende samt takkede for god ro og orden. 
 

  
Ref.: Kirsten Sølvberg 
 
 
 
 
Bestyrelsen er konstitueret som følger: 
 
Formand:  Jytte Hald 
Næstformand: Karen Lundsfryd Jensen 
Kasserer:  Karen Møller Andersen 
Sekretær:  Kirsten Sølvberg 
Bestyrelsesmedlem: Aase Stamp Jørgensen 
1. suppleant:  Annelise Ebbe 
2. suppleant:  Lone Jakobsen  

 


