SENIORKLUBBEN I ROSKILDE

Referat fra HK Seniorklubbens
generalforsamling
Mandag den 21. marts 2022 kl. 12.00
i HK-huset, Hersegade 13, Roskilde
Deltagelse 43 medlemmer

1. Valg af dirigent
Erik Lykke Hansen blev valgt og erklærede generalforsamlingen lovligt
indkaldt.
2. Valg af referent og stemmetællere
Annette Tiedt blev valgt. Stemmetællere bliver valgt, hvis det bliver aktuelt.
3. Bestyrelsens beretning v/ formand Inger Juel Hansen.
Årsberetning 2020-2021
Endelig er vi kommet rigtig i gang efter 2 år med aflysninger.
Vi er stadig med i Frivilligcentret, hvor vi kan låne gratis lokaler samt få 10%
rabat på busser. Faglige seniorer, der selvfølgelig heller ikke har haft nogen
aktiviteter i de seneste 2 år.
HK Seniorer Danmark, som vi er en del af, og hvor vi plejer at deltage i møder
med syd og nord og ligeledes være til repræsentantskabsmøder, har der
selvfølgelig heller ikke været meget aktivitet i de seneste 2 år.
ÅRENE, DER ER GÅET

2020

Vi nåede lige et par arrangementer i 2020 inden nedlukningen i marts, så
generalforsamlingen måtte aflyses i marts 2020. Så med noget forsinkelse fik
vi afholdt vores generalforsamling den 21. september 2020.

Beretningen i år indeholder derfor perioden fra sidst afholdte generalforsamling
og indtil nu.
6. oktober 2020: Tur til Museet for Søfart, hvor vi så udstillingen ”Frihedens
værksted – Kløvedal og livet med Nordkaperen”. Vi var lidt færre deltagere,
end vi plejer, men det var en god tur, selvom det nu var med mundbind.
Dejlig frokost på Restaurant Københavneren i Helsingør.
Og så gik den heller ikke længere, så både vores bankospil og julefrokost
måtte aflyses.

2021

Her startede vi så først op igen efter sommerferien.
31. august 2021: Sensommertur til Zen-garden. Turen var gratis, da vi havde
fået et tilskud på 10.000 kr. fra ældrepakken 2021, der blev forvaltet af Faglige
Seniorer.
God tur, hvor vi så den flotte have, og bagefter fik vi lækkert smørrebrød.
21. september: Tur til Greve Museum, der var meget spændende og med en
rigtig god fortæller.
Frokost bagefter på Jenners Seaside på Greve Havn.
12. oktober: Vores efterårstur gik til Holmegaard Værk, der er Nordens nye
museum med glas, keramik og design. Her så vi ligeledes en udstilling med Jim
Lyngvild.
Bagefter fik vi en dejlig frokost i Holmegaards restaurant.
22. november: Vores årlige bankospil måtte flyttes til Håndværkeren pga.
byggeplaner i Hersegade. HK betalte de ekstra udgifter i den forbindelse, så tak
for det. Alt gik dog, som det plejer med mange fine præmier og kaffe med
æbleskiver.
7. december: Julefrokost på den nyåbnede Svogerslev Kro. Det var et rigtig
godt arrangement. Lotteri med gode gaver og fantastisk mad og venlig
betjening.
Vi nåede det lige, inden de ugen efter lukkede ned igen.

2022

Vi valgte at aflyse januar-arrangementet, pga. at coronaen stadig drillede.
21. februar: Vores første arrangement i år var et madpakkemøde, hvor vi
hørte Sarah Arnd Linder med foredraget ”Mit liv i Israel: At bo i en krigszone”.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.
4. Revideret regnskab for 2020 og 2021 v/ kasserer Gitte Hjort Nielsen.
Regnskabet blev i kassererens fravær forelagt af formanden.

Tilskud fra HK varierer efter medlemstal.
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen
6 a Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år
På valg er Lone Jeppesen (modtager genvalg)
Lone blev genvalgt
6 b Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
På valg er Inge Strandgaard Hansen (modtager ikke genvalg)
Anita Eghoff blev valgt
6c

Valg af kasserer for 2 år
På valg er Gitte Hjort Nielsen (modtager genvalg)
Gitte blev genvalgt

6 d Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
På valg er Irene Sewerin (modtager genvalg)
Irene blev genvalgt
På valg er Birgit Rasmussen (modtager ikke genvalg)
Anne-Grete Winding blev valgt
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
7 a Valg af 1 intern revisor/bilagskontrollant for 1 år
På valg er Erik Nielsen (modtager genvalg)
Erik blev genvalgt
7 b Valg af 1 revisorsuppleant/bilagskontrollantsuppleant for 1 år
På valg er Else Binderup (modtager genvalg)
Else genvalgt
8. Eventuelt
Inge fik blomster, portvin og tak for sin indsats i bestyrelsen.
Revisor og dirigent fik vin.
Dirigenten takkede for god ro og orden
Referent/ Annette Tiedt

