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Køge Seniorklub – Beretning for 2020 og 2021
Velkommen til årets beretning – eller rettere to års beretning, da vi måtte udsætte
generalforsamlingen i 2020 på pga. corona-restriktionerne. Derfor er det en speciel
glæde at byde jer velkommen i dag og en speciel velkomst til vores æresmedlem
tidligere formand Johannes Renleff-Madsen, som i mange år var klubben en god
formand og har inspireret mig (Lene) meget i de 6 år, jeg har haft den glæde at
varetage jeres interesse som formand i HK Klubben.
Medlemstallet pr. 1. januar 2022 er 261 medlemmer inklusive 23 B- medlemmer,
dvs. medlemmer der ikke i deres arbejdsliv har været medlem af HK, men som i dag
har bofællesskab med et HK-medlem.
En speciel velkomst til de nye medlemmer. Håber, I befinder jer godt i klubben.
Det er en medlemsfremgang på 5 medlemmer siden 1.1. 2020, men går man bagom
tallene, har vi reelt fået 18 nye medlemmer i 2020-21, men desværre også mistet
nogle enten pga. svigtende helbred eller dødsfald.
Et tilbageblik på årene, der er gået
Hvor blev de af, hvad oplevede vi i klubben? Jeg vil bestræbe mig på at give et
billede af det – og ikke mindre vigtigt, hvad planerne er for 2022.
Som allerede bemærket har beretningsårene haft specielle udfordringer for at få
klublivet til at fungere, og der har været begrænsede muligheder, siden
statsministeren tog konsekvensen af pandemien og lukkede landet ned den 11.
marts 2020.
Klubben nåede lige at afholde klubmøde i januar måned, hvor Guitar Kai v/ Bertil
Abildgård kom og underholdt os med charme og godt humør.
Generalforsamlingen blev heldigvis også afholdt i februar måned.
Derefter slukkede lyset for vores klubaktiviteter. Vi måtte aflyse/flytte de andre
aftaler til 2. halvår 2020 samt løvspringsturen, hvor vi skulle have været ude at sejle
på Sorø Sø samt et besøg på Sorø Akademi.
Vi var heldige at kunne afslutte 1. halvår med vores sædvanlige skovtur i
Solgårdsparken.
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Vi startede flot 2. halvår med sang og musik med Iben Mazanti og Nikolai Skaaning
og fik afholdt de udsatte arrangementer fra 1. halvår. Men da vi nåede december,
gik den ikke længere. Julefrokosten på Lille Syd hos Peter Aalbæk, som vi havde
lovet skulle være en gentagelse af succesen i 2019, måtte aflyses, men vi indfriede
løftet senere, da vi afsluttede året 2021 med julefrokost i Herfølge.
Den aflyste løvspringstur blev til en løvfaldstur, dog med den ændring, at vi ikke kom
ud at sejle, men vi besøgte i stedet Holmegård Glasværk med rundvisning og
spisning. Inden da havde vi besøgt Sorø Akademi. Turen var gratis, da vi havde
søgt/modtaget tilskud fra Faglige Seniorers corona-pulje.
Nedlukningen fortsatte i de første måneder af 2021, men i maj kunne vi gennemføre
en forårstur til Egeborg Slot med rundvisning på slottet og spisning med fynske
specialiteter i den tidligere hestestald. Det blev en dejlig oplevelse, selvom vi var ved
at drukne i regnvejr. Turen var til en speciel corona-pris som kompensation for de
aflyste klubmøder.
Vi kunne også afslutte 1. halvår med den sædvanlige skovtur i Solgårdsparken med
skønt solskinsvejr og højt humør, hvor vi også havde mulighed for få rørt
stemmerne. Og endnu en gang blev lageret ikke tømt, selvom der var drikkevarer ad
libitum.
2. halvår startede traditionen tro med fuld musik, hvor vi havde besøg af Jeanette
Ulrikkeholm, der altid er festlig. Derefter har vi heldigvis afholdt de planlagte møder
året ud samt en løvfaldstur til Overfartsmuseet i Korsør og besøg på
Julemærkehjemmet i Skælskør med spisning og
orientering om det store arbejde, der bliver udført for at hjælpe børn til at få et
bedre liv. Vi sluttede af på Borreby Slot – en skøn tur og denne gang i pragtfuldt
solskinsvejr. Som allerede nævnt afsluttede vi året med julefrokost.
Inden da havde vi en god bustur til Lübeck i november måned, så vi fik, også afholdt
den udsatte juletur fra 2020.
Ferietilbud
I 2020 afholdt klubben en ferie på solskinsøen Bornholm, der helt levede op til sit
navn. 2021 gik turen til Ærø og Sønderjylland. Det var også en stor oplevelse med
hygge og godt kammeratskab. I år planlægger vi en ferietur på den anden side af
grænsen til Kiel, Slesvig-Holsten.
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Som en del af beretningen vil Uffe Munch, der er tovholder på klubbens ferietilbud,
komme med yderligere information om årets planlagte ferie.
Vi har nu taget hul på programmet for 1. halvår 2022 og krydser fingre for, at vi kan
afholde alle arrangementerne. Løvspringturen er fastlagt. Vi starter med en
Kanalrundfart i København. Senere besøger vi Christiania, hvor vi først får et
foredrag om ”byen” og derefter en rundvisning. Tilmelding med yderligere
information modtager I senere.
Vi bestræber os i bestyrelsen på at sammensætte et alsidigt program, men
opfordrer jer til at komme med idéer/forslag.
Bestyrelsen ser frem til at se rigtig mange af jer i årets løb.
Men nutidens seniorer har travlt – hvorfor? Og der er mange tilbud at vælge
mellem, men husk, at når I vælger til, vælges noget fra.
HK Danmark – HK Sjælland
Vi er en del af HK Danmark, som vi betaler kontingent til. Vi har stadig medlemmer
på frikontingent, men der bliver færre og færre. Medlemmer inden den 1.4. 2016
betaler 56 kr. Medlemmer efter den dato betaler 95 kr. i kontingent.
Det ville være skønt, hvis de fleste af kontingentkronerne gik til seniorklubberne.
Forbundet sender størstedelen af kontingentet til HK Sjælland, hvor seniorklubberne
kan søge om et årligt tilskud ved budgetforhandlingerne.
Der er pr. 1.1. 2022 378.400 kr. til fordeling mellem afdelingens seniorklubber. Der
er 10 seniorklubber i vores afdeling, og der et godt samarbejde mellem klubberne,
hvor vi er opdelt i Kreds Nord og Kreds Syd. Vi afholder møder, hvor vi bakker
hinanden op og udveksler erfaringer og inspiration til det lokale seniorarbejde. Et af
temaerne er, hvordan bliver klubberne mere synlige? Også en problematik, jeg tager
med i HK Sjællands bestyrelse, hvor jeg har den ære at være valgt til at
repræsentere alle 10 seniorklubber, dog kun som observatør med taleret. Men også
med mulighed for at orientere om klubbernes betydning samt ved
budgetforhandlingerne at prøve at få afsat flere penge til seniorklubberne. Det er op
ad bakke, men det er vigtigt med et større budget, hvis vi skal vedblive med at
kunne tilbyde gode og spændende tilbud til en rimelig pris.

4

Det er vigtigt at vi er synlige i HK Sjælland. Derfor opfordrer jeg alle, der har
mulighed for at deltage i sektorernes generalforsamling her i foråret til at deltage.
Vi kan deltage i generalforsamlingen i den sektor, vi er medlem af qua vores aktive
arbejdsliv. Her kan vi ikke vælges, men har både taleret og ikke mindst stemmeret.
Mød op, vær synlig, og gør din indflydelse gældende.
Kommunal afholder generalforsamling den 1. marts i Holbæk, Handel den 10. marts
i Næstved, Stat den 17. marts i Næstved og Privat den 22. marts i Næstved.
Tilmeldingen kan ske på HK Sjællands hjemmeside.
Hk Danmark afholdt kongres i oktober måned, hvor der blev valgt ny
formandsformand. Kim Simonsen kunne ikke genvælges pga. alder.
Den nye formand hedder Anja C. Jensen, tidligere næstformand i den private
forbundssektor. Hun vandt over den tidligere næstformand i forbundet, Martin
Rasmussen, med 5 stemmer, så det var tæt løb. Den nye næstformand hedder Mads
Samsing og var tidligere næstformand i forbundssektoren for de kommunale
medlemmer. Han afløser nu Marin Rasmussen, som var et stort aktiv for os som
politisk kontaktperson til HK’s hovedbestyrelse. Det var spændende at møde den
nye næstformand, der gæstede os i går på bestyrelsesmødet i landsforeningen. En
forholdsvis ung mand på 39 år. Håber, han har forståelse for, hvor vigtige seniorerne
er, bl.a. som ambassadører for HK.
Landsklubben har 49 seniorklubber og ca. 46.980 medlemmer i alt. I HK Sjælland er
der i alt 6.614 seniormedlemmer. Vi er den største klub efter København.
Landsforeningen udfører et stort stykke arbejde for at fremme vores interesser, bl.a.
overfor Forbundet, hvor vores nye kontaktperson er den nyvalgte
forbundsnæstformand. HK Sjællands 10 seniorklubber har 2 bestyrelsesmedlemmer,
hvor jeg er valgt til at repræsentere den nordlige kreds, og Else Weberg fra Næstved
den sydlige kreds. Inge Nielsen, vores næstformand, er valgt som 1. suppleant.
Landsforeningen tilbyder 3 seniorkurser i 2022. Senior fremtid den 4. maj – Længe
leve livet den 9. maj – Senior Fremtid den 7. september. Tilmeldingen skal ske på HK
Forbundets hjemmeside, hvor der er et link til seniorklubberne.
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Medlemsbladet Seniororientering udkommer 4 gange om året. Det kan anbefales at
læse det. Der er blandt andet indlæg fra klubberne. Vores egen seniorklub har sendt
flere udmærkede indlæg ved klubbens sekretær Gitte Kirkegaard.
Faglige Seniorer
Faglige Seniorer er en paraplyorganisation, som tidligere omfattede alle seniorer i
LO-regi. Den er nu fusioneret med FTF, og organisationen hedder nu FH
(fagbevægelsens Hovedorganisation).
På den baggrund er der også sket en organisationsændring på lokalplan. Det er
besluttet at oprette lokale kommunegrupper, der også omfatter tidligere FTFseniorer. Kommunegrupperne er ved at etablere sig i alle kommunerne med nogle
begyndervanskeligheder. Fra vores seniorklub er vi repræsenteret i Køge af Gitte
Kirkegård og Inge-Lise Sundwell. De blev også valgt ind i bestyrelsen i FH
Midtsjælland i 2021. Faglige Seniorer udgiver hvert år en Senior Håndbog.
Seniorhåndbogen bliver hvert år revideret og genoptrykt. Den er en stor succes. Den
kan udleveres i dag.
Til slut vil jeg takke alle, der bakker op om vores senior klub og ikke mindst jer
medlemmer – for uden jer ingen klub.
Tak for et godt samarbejde i bestyrelsen, hvor vi bestræber os på at løfte i flok.
Tak til alle dem, der har støttet klubben i årets løb, både økonomisk og fysisk.
En stor tak til Ølby Kirkes personale for et godt samarbejde samt deres gode service.
Med disse ord overlader jeg beretningen til jeres behandling og drøftelse. Men først
får Uffe Munch ordet til orientering om vores ferietilbud i 2022.
Tak for ordet og jeres tålmodighed.

