HK/seniorklub Vestlolland – generalforsamling 13. sept. 2021
Beretning
Datoen 11. marts 2020 er en dato, vi alle kan huske. På linje med mordet på præsident John F. Kennedy den 22.
november 1963 eller terrorangrebet mod World Trade Center den 11. september 2001.
Dagen den 11. marts var også den dag, vi holdt vores generalforsamling – med efterfølgende bankospil – men derfra
var det slut med aktiviteter. Danmark lukkede ned.
Der var få sprækker i restriktionerne, og dem benyttede vi os af. Vi kom på skovtur – for det trængte vi til efter den
vinter og forår i skyggen af corona.
Vi tog til Møn og besøgte Samlermuseet, og ikke mindst fik vi både en dejlig bustur i flot vejr og en dejlig frokost.
En god oplevelse. Den skulle vi også leve lidt på, for herefter kom nye restriktioner. Og væk var efterårets program
og ikke mindst den traditionelle julefrokost. Øv.
Men vaccinen kom til landet, og vi alle – antager jeg – er nu vaccineret, og vi kan igen mødes.
Vi benyttede denne lejlighed til igen at arrangere en skovtur. Denne gang tog vi til Holmegaards Glasværk. En
spændende udstilling – hvor vi bl.a. kan se det store bord – som vi også har kunnet følge tilblivelsen af i TV Øst for et
par år siden. Det, synes jeg faktisk, er genialt set.
På den ene side af bordet er glasting, produceret af Holmegaard Glas, og på den anden side keramik fra Kehler.
De to sider følges ad tidsmæssigt. Begyndende med det ældste og helt op til nutiden.
Interessant at se udviklingen af både glas og keramik.
Efter denne vitaminindsprøjtning af kunst – for der var også kunst i høj klasse. Nemlig Jim Lyngvigs udstilling af foto,
tøj og smykker. Flot, flot.
Vi tog til Hotel Hvide Svaner og fik stegt flæsk med persillesovs og kolde øl.
Så var vi ned på jorden igen.
I øvrigt meget lækkert, og det var dejligt igen at sidde sammen om bordet og hyggesnakke.
På det landspolitiske og regionale plan i HK-familien er der ikke sket så meget. Møderne i kredsen har også været
lukket ned – og det store repræsentantskabsmøde på Christiansminde er udskudt.
Men vi er tilbage i sporet her på café NIC – og det er vi glade for.
Bestyrelsen har været samlet et par gange og er også begyndt at sætte et program sammen for 2022.
I den anledning vil vi gerne høre jeres mening.
Ved denne snak i bestyrelsen kom der idéer til arrangementer UDENFOR cafeen. Ikke skovtur – men
eftermiddagsarrangementer, som vi kender det – onsdag eftermiddag.
Der blev nævnt besøg på Reventlowmuseet med historien om grev Reventlow. Et besøg på ”Grøn Verden” i Søllested
eller et besøg hos nonnerne på klostret i Maribo.
Hvad siger i til det? – Gider I køre? Eller vil I foretrække, at vi bliver her i caféen?
Og lad mig lige i den forbindelse nævne, hvad vi har på programmet resten af året.
Den 13. oktober kommer Dorte fra ”Det Danske Madhus”. Hun vil fortælle om muligheden for at få leveret mad – i
lighed med mad fra fælleskøkkenet. Den væsentligste forskel på de to leverandører er, at Det Danske Madhus kan du
købe, UDEN at du er visiteret fra Lolland Kommune. Kort og godt – hvis du i en periode ikke har overskud til at købe
ind og lave mad, ringer du og får kasser med dejlig mad, der lige skal varmes. Jeg har prøvet det – og jeg kan stå inde
for kvaliteten. Jeg vil forsøge at arrangere, at vi kan få smagsprøver fra deres køkken.

Den 10. november skal vi hylde ”Den danske sang”. Vi fik af Velux Fonden sidste år penge til at købe den nye
højskolesangbog. Til at hjælpe os igennem eftermiddagen har vi bedt organist Erik Lauge ved Skt. Nikolaj Kirke og
sanger Mike Marcussen om at komme og synge med os.
Den 8. december – ja, det siger næste sig selv… Julefrokost. Det er ikke nærmere planlagt – men datoen holder.
Hvad der kommer på bordet, har vi endnu ikke besluttet.
Jeg vil slutte beretningen med en tak til bestyrelsen for samarbejdet – og vi glæder os alle til igen at væres sammen
om vores klub.
Tak for ordet.

