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HK Seniorer Danmark 
Referat fra repræsentantskabsmøde den 3. maj 2022 

Hotel Nyborg Strand 
 

Der synges en sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 
Medbragt et kor.  Arne Nielsen, Flemming Jacobsen og Kurt Pasfall.  
 
Vel mødt fra formanden 
Inden jeg går videre, vil jeg godt informere om, at jeg naturligvis har tænkt over, når vi mødes, glad synger 
vores sang, og holder repræsentantskabsmøde, når befolkningen i Ukraine gennemgår ufattelige lidelser, 
som er fuldstændig vanvittigt, at tænke på. 
I øvrigt tales der nu om en 3. verdenskrig. 
 
Jeg er endt med, at vi som i andre situationer hvor det kan være svært, er nødt til at beslutte, at vi ikke bare 
kan sætte os med hænderne i skødet, og se hvad der sker. Livet jo skal leves videre. Det hedder vistnok ”Op 
på Hesten igen” 
 
På HK Kongressen i oktober 21, fik HK ny forbundsformand og ny forbundsnæstformand.  
Jeg er glad for at kunne byde velkommen til HK Forbundets nyvalgte næstformand Mads Samsing. Mads er 
nu landsforeningens politiske kontakt til HK. Derfor er vi glade for, at du vil komme og overbringe en hilsen 
til repræsentantskabet fra forbundet. 
 
Ordet til dig Mads. 
 
Formanden takkede Mads for forbundets hilsen.  
 
På hovedbestyrelsens vegne velkommen til repræsentantskabsmøde 2022 i Landsforeningen HK Seniorer 
Danmark. 
 
Først velkommen til de delegerede og revisor Iris Andersen. Desværre har vi modtaget afbud fra Ole 
Kristiansen. Iris deltager som observatør. 
Også velkommen til organisationssekretær Gert Skov, vores hverdagskontakt til HK forbundet. 
 
Velkommen til vore gæster.  Vi er meget glæde for, at I har sagt ja til vores invitation. 
 
Først vil jeg byde velkommen til HK- afdelingsformændene: 
Ole Kjær, HK Sydjylland. 
Jesper Thorup, HK Østjylland 
Kirsten Estrup Madsen, HK Nordjylland 
Inger Stranddorf, HK Midt Vest.   Inger er helt nyvalgt – Tillykke med valget 
Anne Marie Bay, HK Midt  
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Estrid Husen, HK Sjælland 
Christian Grønnemark, HK-Hovedstaden, kunne desværre ikke deltage. 
 
Fra Faglige Seniorer er jeg glad for at kunne byde velkommen til næstformand Mette Kindberg.  Mette er et 
kendt ansigt fra sin tid i HK.  Tak fordi du giver dig tid til at komme her. 
 
Traditionen er, at vi inviterer gamle – eller hedder det tidligere landsformænd. 
 
Velkommen til Peder Sass og Poul Hansen. Hyggeligt at I kunne komme.    
 
Velkommen til alle. 
 

Mindetale: 
Bliv siddende lige nu.   
 
Som alle andre foreninger og klubber er vi i den situation, at nogle er faldet bort. For os nok ret mange 
gennemsnitsalderen er jo ret høj. 
 
Alle vi har mistet har bidraget til fællesskabet ved blot at være medlemmer. 
 
Flere har været aktive i klubberne, måske været formand eller i bestyrelsen.  
Alle, vi har mistet, er savnet et eller andet sted. 
I denne periode har vi taget afsked med 2 HB Medlemmer, som begge havde gjort et årelangt arbejde i 
deres klub, og her i hovedbestyrelsen. Kurt Børgesen formand HK Service Hovedstaden døde den 5. april 20 
Ole Kynde formand for HK Seniorer i Aalborg døde 25/11 21. 
 
Rejs jer til et minuts stilhed. 
 
Jeg vil om alle vi har mistet, udtale et – Æret være deres minde. 
 

Referat 

1. Valg af 2 dirigenter, referent og stemmeudvalg.  
Til dirigenter blev valgt: Kurt Pasfall og Lene Andersen  

Til referent blev valgt: Birgit Hesselvig Nielsen 

Til stemmeudvalg blev valgt: Inger Juel Hansen, Roskilde, Karen Jacobsen, Esbjerg, Arne 

Nielsen, København, Ejvind Sørensen Odense. 

 

Dirigenterne kunne konstatere, at repræsentantskabsmødet er lovligt indkaldt, idet alle har 

fået mail den 13.01.22.  

Der var 112 stemmeberettigede.  

Dirigenten gennemgik hvad der var i de omdelte mapper. 

2. Godkendelse af forretningsorden og dagsordenen. 
Godkendt.  

3. Beretning 
Formandens beretning. Beretningen vedlagt. 
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Beretning fra kursusudvalget v. Henrik Larsen. Beretningen vedlagt  
 
Beretning fra redaktionsudvalget ved Aase Christensen. Beretningen vedlagt 
 
Orientering fra Kirsten Ohmand Jensen om nedlæggelse af Synligheds-og Aktivitetsudvalget 
og fremkomst af kommissorium for Synlighed-Aktivitet og Udviklingsudvalget (SUA). Det 
nye udvalg er ikke kommet i gang pga. Corona, men forventer hurtigt efter dette 
repræsentantskabsmøde at komme i gang.  
 
Tage Sørensen, Hjørring Brønderslev. Tak for beretningen. Kommenterede det faldende 
medlemstal. Et af problemerne er, at der er forskellige kontingentsatser, der er nogle der 
betaler 95 kr. jeg betaler 56 og der er nogle, der slet ikke betaler kontingent. Opfordrer til 
at, når man overgår til pension, gør mere reklame for seniorklubberne, så man sikrer, at de 
ikke melder sig ud. I Nordjylland har man lokalråd, der sætter aktiviteter i gang.  
 
Kirsten Hingeberg, HK Hovedstaden, kommunal. Har nydt at være med i HB og Ole R gør 
fantastisk stort arbejde. At vi skal promovere HK noget mere, kan vi gøre ved at møde op 
på generalforsamlingerne og gøre opmærksom på seniorklubberne. 
 
Britta Brylov. Hillerød. Fin beretning fra Ole, hvor han kom vidt omkring. Vi skal være 
fagforeningspolitisk hjemme, og det er vigtigt, at vi kommer ud. Jeg vil gerne foreslå, at når 
vore medlemmer gør på pension, får de et brev fra A-kasserne, hvor der er gjort 
opmærksom på seniorklubberne. Det er vigtigt, at vi gør opmærksom på seniorklubberne. 
Kan man, efter at der er gået 1½ år skrive ud til medlemmer, at de kan nå at melde sig ind i 
seniorklubben, hvis de har meldt sig ud. Vi skal nytænke, hvordan vi kan få fat i de nye 
pensionister. Det har været svært at samle medlemmerne under coronaen, da regeringen 
gav nogle pakker som gjorde at arrangementer var meget billige, og vore møder koster 
noget.  
Prøver at komme med på generalforsamlinger på arbejdspladser og fortælle om 
seniorklubberne.  
 
Ole replicerer: Tak for jeres bemærkninger. Der er en rød tråd i det i omtaler, og det er det, 
det nye udvalg tager fat på. Vi har en ide om, at vi skal have fat i medlemmerne, inden de 
går på pension.  
En gang var der i statens overenskomst, at man har 3 fridage efter man er fyldt 55 -60 år og 
de dage kunne bruges til at undersøge pensionsforhold. De dage er faldet væk, vistnok 
fordi man ikke ved, hvornår folk går på pension. Det vi kan tænke os er, at der bliver 
skrevet ud til medlemmerne i god tid, inden de går på pension. 
Det faldende medlemstal er beklageligt, og vi kan ikke gøre ret meget ved det, og det at 
man går senere på pension, er en del af det. 
Det faldende medlemstal er et problem.  
Til kontingentet: Det er steget for nogle år siden til 95 kr., men de, der er på lavere 
kontingent, blev ikke forhøjet. Hvis vi havde sagt til forbundet, at vi gerne vil have ens 
kontingent, så var det nok blevet til 95 kr. for alle. Frikontingentet er dem havde mere end 
25 års medlemskab og som gik på pension før 2005, og dem er der ikke så mange af mere.  
Lokalråd er en god ide. 
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Til Kirsten, tak for dine bemærkninger, vi har også nydt at have dig med. 
 
Til Britta: Vi skal være mere politiske, det kunne også være mit ønske, vi har prøvet, det var 
ikke en god ide. Det politiske overlader vi til Faglige Seniorer, det er de gode til.  
GDPR loven forhindrer os nok i at komme i kontakt med tidligere medlemmer.  
Det er fantastisk Britta, at du forsøger at komme i kontakt med firmaer, for at komme med 
på klubgeneralforsamlinger.   
 
Beretningerne blev enstemmigt godkendt.  
 

4. Regnskab ved kassereren  
Det er sådan at selv om vi har haft corona, har vi det ligesom regeringen, så strømmer der 
penge ud af kassen, i nogle tilfælde ikke så mange, og der tænker jeg på, at vi ikke har 
brugt så mange penge, og så beder vi om at hæve kontingentet, når vi ser tilbage i en 
årrække, så er medlemstallet faldet og vi har ikke hævet kontingentet i rigtig mange år og 
medlemstallet er faldende, og vi har haft underskud i flere år. 
 
Kassereren kommenterede nogle af tallene 
 
Alle regnskaber er revideret og underskrevet af både revisorer og hovedbestyrelsen.  

 

Regnskaberne blev enstemmigt vedtaget. Regnskaberne vedhæftet som bilag.  

 

a. Fastsættelse af kontingent 

Hovedbestyrelsen foreslår at kontingentet forhøjes til 2,50 kr. pr. medlem pr. år fra 1. 

jan. 2023. (nuv. kontingent er 1,50 kr.)  

Kassereren: I en årrække har vi haft underskud på regnskaberne, og derfor foreslår HB 

at kontingentet forhøjes til kr. 2,50 pr. medlem pr. år. Vi har drøftet det med forbundet 

og det er også drøftet med afdelingerne, så det kommer ikke bag på nogen at 

regningen, der bliver sendt pr. 1. januar 2023, bliver noget højere. 

 

Kontingentet blev enstemmigt vedtaget.  

5. Indkomne forslag fra seniorklubberne i Nordjylland 
 
Forslag til vedtægtsændring af Landsforeningen HK Seniorer Danmark 
 vedtægter § 3 stk. 1 Ordlyden er i dag: 
Landsforeningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af formand, næstformand, 
kasserer og 18 medlemmer. Formand, næstformand og kasserer vælges af 
repræsentantskabet og de 18 medlemmer samt suppleanterne vælges i afdelingen forud 
for repræsentantskabsmødet. Samtlige valg gælder for 2 år.  
 
§ 3 stk. 1 ønskes ændret til: Landsforeningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af: 
Formand, næstformand, kasserer og 18 medlemmer. Formand, næstformand og kasserer 
vælges af repræsentantskabet, og de 18 medlemmer samt suppleanter vælges i 
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afdelingerne forud for repræsentantskabsmødet. For at være valgbar til tillidsposter i 
landsforeningen, skal man være medlem af bestyrelsen og udpeget af denne via en 
afdelings seniorklub. Samtlige valg gælder for 2 år. 
Forslaget er stillet af HK Nordjyllands seniorklubber på regionalmøde den 18. februar 2022. 
 
Motivation Helle Thomsen, HK- seniorer Aalborg. Vi er 5 klubber i Nordjylland, som er 
enige om forslaget.  
Vi er af den opfattelse, at man kun kan vælges til en tillidspost som formand, næstformand 
og kasserer i landsforeningens hovedbestyrelse, hvis man er medlem af en lokal 
klubbestyrelse og udpeget af den. Vi mener, at det er vigtigt, at baglandet er i orden og 
viden om, hvad der foregår i vore klubber. Det er forudsætningen for, at man kan vælges til 
en af de 3 tillidsposter.   
 
Dirigenten meddeler, at Helle vil aflevere en underskrift på 15 medlemmer, og den kan ikke 
godtages, da vi skal stemme om forslaget.   
  
Ole R: Det forslag blev også fremsat på sidste repræsentantskabsmøde i 2018. Man kan 
selvfølgelig godt have sympati for forslaget. I skal vide, at hvis dette forslag bliver vedtaget, 
så skal I også vælge ny formand Jeg er ikke medlem af bestyrelsen i min klub. Der er ikke tid 
til, at man kan sidde i en lokal bestyrelse og samtidig være formand for en landsforening, 
jeg ville være et usædvanlig dårligt bestyrelsesmedlem, hvis jeg også skulle varetage jobbet 
som bestyrelsesmedlem i en klub. Sidste år brugte jeg 35 arbejdsdage for landsforeningen, 
foruden det jeg laver hjemme. Det var et corona år. 
På nuværende tidspunkt har vi 48.000 medlemmer at vælge mellem, men hvis det forslag 
bliver vedtaget, har vi 350 at vælge mellem, det kan nok også lade sig gøre. Jeg vil gerne 
gentage, at hvis det forslag bliver vedtaget, så bliver jeg nødt til at stå af.  
 
Helle Bang Andersen HK Fredericia. Ny i arbejdet. §3 stk1. Der står på papiret at man skal 
være medlem at bestyrelsen men hvilken bestyrelse skal man være medlem af?  Desuden 
vil jeg sige at det er rigtig svært at få folk til at stille op.  Vi vil gerne sige tak til dem, som vil 
stille op til disse poster uanset om man sidder i en lokal klubbestyrelse.  
 
Kirsten Ohmand Jensen: i 2018 blev jeg valgt til HB medlem HK Østjylland.  Er meget 
imponeret af Ole R og Aases makkerskab og det arbejde, det gode samarbejde de har. 
Tænk på alle de kontakter, de har, de vil falde væk i morgen, hvis dette forslag bliver 
vedtaget 
Jeg kan kun give min bedste anbefaling af Ole og Aase.    
 
Kjeld Pedersen, Hjørring. Har været med i HK arbejdet mange år. Jeg kommer fra det 
grafiske område. Det er mærkeligt, at man ikke er med i en lokalbestyrelse, hvis man 
besidder de poster som formand og næstformand. Jeg kan ikke forstå, at man ikke vil 
godtage, at når man kommer med underskrifter på skriftlig afstemning, at man ikke vil 
godtage det.  
 
Dirigenten Jeg er nødt til at korrigere dig. Den seddel med 15, det er ikke noget der 
påvirker, for det er noget, der bliver besluttet i salen. Det er da helt fint, at I har haft behov 
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for at samle 15 underskrifter, men de 15 skal stemme i salen. Det bliver en afstemning, 
hvor alle stemmer.  
Jamen ifølge forretningsordenen skal der 15 stemmer til for at få skriftlig afstemning, og 
det er det vi gerne vil have.  
 
Lis Andersen, seniorklubben Viborg: Finder man en formand og næstformand, der har 
engageret sig så meget i arbejdet, rejser rundt for at promovere landsforeningen, det bliver 
svært. Ole er så ihærdig, vi kan ikke undvære Ole og Aase, jeg vil gerne foreslå, at de 
fortsætter.  
 
Henrik Munk Truelsen, Holbæk, Det er første gang, jeg deltager, og det er spændende. Der 
er sikkert gode intentioner, men jeg er ikke enig, det tror jeg heller ikke klubberne på 
Vestsjælland er. Jeg er sikker på, at den klub som formanden, næstformand og kasserer 
sidder i har bakket op og indstillet dem, der sidder her. jeg er helt enig i, at man ikke kan 
bestride de omtalte poster, hvis man også skal sidde i en lokal bestyrelse. Jeg vil anbefale 
at vi ikke stemmer ja til forslaget.  
 
Flemming Jacobsen, HK Kommunal, Hovedstaden: Hvis forslaget bliver vedtaget, så træder 
jeg tilbage.   
  
Tage Sørensen, Hjørring-Brønderslev.  Der ingen af os, der er uundværlig i dette system, 
den trussel med at Ole og andre vil gå, kan jeg ikke tage alvorlig, vi stopper alle en gang.  
Jeg ked af, at dirigenterne ikke kan læse den forretningsorden, vi har vedtaget ved mødets 
start, vi fik den godt nok ikke læst op men i forretningsordenen står, at når mindst 15 
medlemmer foreslår skriftlig afstemning, skal der være skriftlig afstemning. Jeg forstår ikke, 
at dirigenterne vil afvise det.  
Vi havde et forslag på repræsentantskabsmødet i 2018 gående på næsten det samme. Der 
var 120 delegerede og 75 stemte ja 38 der stemte nej 9 der stemte blanke Det forslag, der 
faldt den gang, har betydet at klubberne i Nordjylland har mere eller mindre ligget 
underdrejet, da man de sidste 4 år ikke har diskuteret andet end det manglende 
samarbejde, der er med næstformand Aase og klubberne, og det fungerer overhovedet 
ikke i Nordjylland. Jeg beklager.  
 
Dirigenter: Der er åbenbart gået kuk i kommunikationen. Det vi sagde, var at vi ikke kan 
godtage disse 15 som stemmer. 
 
Jens Gemmer Haderslev. Jeg forstår heller ikke forslaget, hvis den tekst bliver vedtaget, så 
får vi noget sludder, hvilken bestyrelse er det, man skal være medlem af, hvis det skulle 
blive vedtaget. Jeg kan ikke se, at man bliver en bedre formand af at sidde i en lokal 
bestyrelse, hvorfor skal vi ikke bruge de talenter, vi har. Det behøver ikke at være 
begrænset til, at man skal være medlem af en lokal bestyrelse. Jeg kan overhovedet ikke gå 
ind for forslaget.  

   
Bente Faurholt Jakobsen, Silkeborg. Jeg var også med i 2018, hvor man forsøgte at få nogle 
personer ud på sidelinjen, og jeg kunne i starten ikke forstå, hvad det var der foregik, men 
med det, der foregik i korridorerne, var det noget personfnidder og jeg ved ikke, om det er 
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det, vi har gang i igen, og det synes jeg, I skal skamme jer over. Jeg sidder jo i bestyrelsen i 
Silkeborg og ved, hvor svært det er at få nogle med i en bestyrelse. Jeg synes, at I skal 
trække forslaget.  
 
Helle Bang Andersen HK Fredericia. Nu er vi 2 der siger, at det er noget vrøvl, der står i det 
forslag, så med mindre, der bliver rettet noget, så synes jeg, at det skal trækkes.  
  
Britta Brylov, Hillerød, Jeg var også med i 2018: Jeg er formand i Hillerød, Ole er 3. 
suppleant og kan ikke og komme ret mange gange. Man behøver ikke at sidde i en 
bestyrelse for at gøre et stort arbejde og Ole gør et stort arbejde for os alle sammen.  
 
Ole Rønnelund: Til dine bemærkninger, Tage at det er en trussel, det er det ikke, hvis dette 
bliver vedtaget, kan jeg ikke vælges, det kunne ikke falde mig ind at komme med en trussel. 
Og det gælder for øvrigt også Aase.  
 
Dirigenten spørger, om de trækker forslaget.  
 
Yrsa Mortensen, Nordjylland. Der skal selvfølgelig stå, at man skal være medlem af en 
afdelings bestyrelse og udpeget af denne. Hvis man ikke kommer i klubberne, så ved man 
ikke, hvad der foregår. Det er derfor, vi har fremlagt dette forslag.  
 
Mødet blev suspenderet i 5 minutter, så Nordjylland kunne komme med et nyt forslag.  
 
HK Nordjylland producerede et nyt forslag som lyder: 
§ 3 stk. 1 ønskes ændret til Landsforeningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af: 
Formand, næstformand, kasserer og 18 medlemmer. Formand, næstformand og kasserer 
vælges af repræsentantskabet, og de 18 medlemmer samt suppleanter vælges i 
afdelingerne forud for repræsentantskabsmødet. For at være valgbar til tillidsposter i 
landsforeningen, skal man være medlem af en afdelings HK Seniorklubs bestyrelse og 
udpeget af denne via en afdelings seniorklub. Samtlige valg gælder for 2 år. 
 
Vi går til afstemning og dirigenten meddeler: Hvis I stemmer nej, så bortfalder forslaget, og 
så er det de nuværende vedtægter, der gælder. 
 
Formanden for stemmeudvalget: Der er afgivet 111 stemmer. Der er 2 blanke 96 nej og 13 
ja. Forslaget er forkastet.   
  

6. Valg i henhold til vedtægterne 
a. Formand: på valg Ole Rønnelund, modtager genvalg.  

HB indstiller Ole til genvalg. Ole er enstemmigt genvalgt. 
b. Næstformand: på valg Aase Christensen, modtager genvalg  

HB indstiller Aase Christensen, Aase enstemmigt genvalgt.  
c. Kasserer: på valg Flemming Jacobsen, modtager genvalg. 

HB indstiller Flemming til genvalg. Flemming er enstemmigt genvalgt. 

d. 2 revisorer 
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På valg er Iris Andersen, HK Midt, modtager genvalg. Genvalgt  
På valg er Ole Kristiansen, HK, Hovedstaden, modtager genvalg. Genvalgt.  

e. 2 revisorsuppleanter  
På valg Erik Kjørup Andersen, Genvalgt.  
På valg Anne Lise Mortensen, genopstiller ikke.   
Helle Bang Andersen er valgt  
 

7. Eventuelt  
Tidligere landsformand Peder Sass: Jeg har tidligere være formand for landsforeningen.  
Til dem der sidder nederst i salen. Pas nu på ikke at centralisere, det er vigtigt at klubberne 
har frihed til selv at administrere. 
Jeg har været modstander af forskellige kontingentsatser og kan ikke forstå, at man har 
forskellige satser. Jeg vil gerne foreslå, at når man går på pension i København, vil det være 
en god ide at man flytter medlemmerne til de Nordsjællandske kommuner.    
 
Flemming Jacobsen jeg kommer fra HK Kommunal København. Man kan vælge frit, hvilken 
klub eller aktivitetsudvalg, man har lyst til at komme i. 
 
Ole tak for valget, tak for måden det er foregået på. Jeg skal gøre mit bedste. Jeg melder 
mig ikke til en seniorklubs bestyrelse.  
 
Den nye hovedbestyrelse skal mødes i morgen og det er vigtigt at komme til tiden, for 
senere på dagen kommer Mogens Lykketoft.  
Tak for et godt repræsentantskabsmøde.  


