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Referat af 

DI’s Pensionistforenings ordinære generalforsamling 

25. april 2019 kl. 16.30 i 

DI, Rådhuspladsen, København 
 

Dagsorden:  1.  Valg af dirigent  

  2. Beretning for det forløbne år 

   3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år 

   4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen 

   5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år 

   6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2

    suppleanter 

   7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende 

   8. Eventuelt 

 

Efter generalforsamlingen holdt seniorkonsulent Ulla Lyk-Jensen, DI, et foredrag om 

Brexit – ”Hvad betyder Brexit for danske virksomheder”. 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

Formanden Helle Søderberg bød medlemmerne velkommen til 

generalforsamlingen og foreslog, at Hans Erik Jørgensen blev valgt til 

dirigent, hvilket skete enstemmigt. 

Ifølge vedtægternes §4, stk.2, skal den ordinære generalforsamling 

afholdes hvert år i perioden 1. april til 30. juni. Denne betingelse er 

opfyldt. 

I henhold til vedtægterne skal den ordinære generalforsamling indkaldes 

med 3 ugers varsel. Indkaldelsen med årsrapport 2018 er udsendt 29. 

marts 2019. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var  

vedtægtsmæssigtrettidigt indvarslet. 

Dirigenten konstaterede herefter, at den udsendte dagsorden i henhold til 

vedtægternes §4, stk.3 indeholder punkter som nævnt. 

Foreningen består af 106 medlemmer – 45 var til stede. Ifølge 

vedtægterne stilles ikke krav om hvor mange medlemmer, der skal være 
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til stede ved generalforsamlingen, som således er beslutningsdygtig i de 

på dagsordenens punkter, 

 

Ad 2. Beretning for det forløbne år 

 Formanden aflagde følgende beretning: 

 

Siden sidste generalforsamling, der fandt sted i DI 24. april 2018 med godt 50 

deltagere, har foreningen planlagt og gennemført 5 arrangementer - alle med 

tilfredsstillende medlemstilslutning. 

I strålende solskin 6. juni 2018 deltog 36 medlemmer i en guidet tur i det gamle 

Dragør. Turen var sammensat specielt for DI’s Pensionistforening, så vi hørte både 

om Dragørs lange og brogede historie og mødte en række markante skæbner som 

drengen fra Badstuevælen, der blev guldgraver, Frederik W. Møller der lodsede for 

Zaren, Karen Blixen og modstandskvinden Ellen Nielsen mfl. Dagen sluttede med 

frokost på Dragør Bistro. 

Vejret var også med os, da der 4. september 2018 var arrangeret besøg og 

rundvisning på Rungstedlund. Her fik vi en levende beskrivelse af Karen Blixens liv 

og gerning gennem stuerne, billederne og fortællingerne bagved. Frokosten blev 

indtaget på Café Karen Blixen. Herefter var der mulighed for på egen hånd at besøge 

Karen Blixens grav og opleve den smukke park. Der deltog 26 medlemmer. 

Næste arrangement, der fandt sted 6. november 2018 gik til Christian 4.'s Tøjhus fra 

1604, der oprindelig fungerede som arsenal for kongerigets våben. I dag ligger 

Krigsmuseet i det gamle Tøjhus. Her fik vi en rundvisning med særlig vægt på 

Danmarks krige de sidste 500 år fra Store Nordiske Krig til indsatsen i Afghanistan 

med udgangspunkt i et udvalg af museets autentiske genstande – fx et bombesprængt 

EagleV-køretøj. Bagefter gik vi til Restaurant Rio Bravo, hvor vi fik en 

frokosttallerken. Der deltog 36 medlemmer. 

Foreningens julefrokost blev afholdt 6. december 2018 i ”Hansens Gamle 

Familiehave” på Pile Allé, hvor vi i de hyggelige omgivelser fik serveret frokost med 

lækre hjemmelavede retter. Der deltog 48 medlemmer i julefrokosten. 
Efter nytår fortsatte vi i Christian 4.´s København, da årets første arrangement gik til 

Christian 4.´s Bryghus, der oprindelig blev opført som en bastion i 1608. Bastionen 

kom dog aldrig i brug og blev ombygget til bryghus til at slukke tørsten hos kongens 

soldater. 

Siden 2014 er Bryghuset hjemsted for Kongernes Lapidarium og beskytter 384 af 

kongernes dyrebare skulpturer mod udryddelse. Her var mulighed for på nært hold at 

se afstøbninger af de figurer og ornamenter, som normalt sidder højt til vejrs på slotte 

og palæer. Vi så buster og statuer af enevældige konger, der yndede at fremstille sig 

som romerske kejsere, så op til kæmpestore gipsmodeller af rytterstatuer og 

beundrede snirklede ornamenter. Sidst men ikke mindst fik vi demonstreret, hvordan 



der - punkt for punkt – restaureres/genfremstilles tro kopier af beskadigede figurer. 

Frokosten blev indtaget på Restaurant Karla. Der deltog 37 medlemmer. 
Foreningens kontakter i DI 
Foreningen har en Samarbejdsaftale med DI, som bliver fornyet hvert år. DI har 

været så venlig at yde et tilskud i 2019 på kr. 32.400 til foreningens arbejde med at 

samle foreningens medlemmer til kulturelle oplevelser og samvær. Det er vi meget 

glade for og siger tak for. Det er en stor hjælp i vores bestræbelser for at give vores 

medlemmer nogle gode oplevelser. 

I forbindelse med fornyelse af Samarbejdsaftalen skal foreningen hvert år senest 15. 

september sende et årsregnskab, aktivitetsliste for det forløbne år samt en ansøgning 

med det kommende års budget og aktiviteter til DI.  

Bestyrelsen vil naturligvis sørge for, at dette krav bliver opfyldt. 

Vi har et godt samarbejde med DI, og her i år er der sket ændringer i kontakten til 

huset i forbindelse med, at vores mangeårige kontakt i DI er gået på pension. 

Foreningens kontaktpersoner sidder nu i henholdsvis HR og Økonomi. Vi sørger for 

gensidig information om ind-/udmeldelser, dødsfald og efterløn/pensionering. Som 

ved alt nyt, har der har været lidt ”startvanskeligheder” bl.a. med fakturering, hvilket 

betød, at kontingentopkrævning beklageligvis blev forsinket i år. Vi ser frem til et 

godt arbejde. 

Medlemsstatus 

Ved generalforsamlingen sidste år bestod foreningen af 108 medlemmer. Ved denne 

generalforsamling er der 106 medlemmer i foreningen. Vi har i det forløbne år fået 6 

nye medlemmer og 2 medlemmer er slettet af listen/udmeldt: 

 

Nye medlemmer:  

Jette Bøgeby 

Allan K. Larsen 

Connie Barfoed Jørgensen 

Ellen-Margrethe Jørgensen 

Anne B. Gøtterup 

Karsten Almosetoft 

Udmeldelser: 

Bent Brask – slettet/ingen reaktion ved gentagne forsøg på kontakt 

Niels Overgaard 

Dødsfald: 

Desværre har vi siden sidste generalforsamling haft 4 dødsfald i vores forening, da 

Jens Green Jensen døde 25. august 2018, Ulla Hansen Telcs døde 28. november 

2018, Henry Pazdior døde 6. april 2019 og Pia Groth døde 16. april. Jeg vil bede Jer 

rejse jer og lad os sammen mindes Jens Green Jensen, Ulla Hansen Telcs, Henry 

Pazdior og Pia Groth - ”Æret være deres minde”. 

 



Foreningens kommunikation med medlemmerne 
Her i 2019 foregår langt den største del af vores kommunikation med medlemmerne 

elektronisk.  

Det er derfor vigtigt, at I – når I får en e-mailadresse - meddeler dette til sekretæren. 

Det samme gælder, hvis en eksisterende e-mailadresse ændres.  

Der er stadig et antal medlemmer, som ønsker at blive kontaktet/modtage indbydelser 

via brev. Det respekterer vi og forsøger så vidt muligt at få brevene sendt i god tid: de 

burde nå frem til modtagerne samtidig med den elektroniske mail udsendes, men 

desværre bliver Post-Nords såkaldte service om muligt stadig dårligere, langsommere 

og mere uregelmæssig. Hvis I derfor modtager brev med indbydelse på et sent 

tidspunkt og er i tvivl, om jeres tilmelding pr. brev kan nå frem tide, vil vi foreslå, at I 

kontakter sekretæren og tilmelder jer telefonisk. 

Til sidst vil vi opfordre jer til med jævne mellemrum at besøge foreningens 

hjemmeside di-pensionist.dk, hvor oplysninger om kontaktmuligheder, bestyrelse, 

datoer for kommende arrangementer og indbydelser bliver lagt ud. Her kan I også se 

omtale af og fotos fra foreningens forskellige arrangementer. Den opdaterede og 

velfungerende hjemmeside og de mange fotos kan vi takke vores webmaster Ole 

Bastue-Jacobsen for. 

Endnu et år er gået, og bestyrelsen siger tak for jeres deltagelse i vores arrangementer 

og opbakning til vores forening. Det er vi meget glade for. 

Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

 

Ad 3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år 

Kasserer Bjarne Rasmussen gennemgik årsrapport 2018, som var 

underskrevet af Peter Willum Jensen (underdirektør i DI) samt Sonja 

Erntsen (Seniorchefkonsulent i DI). 

Årsrapporten blev fremsendt 12. april sammen med den endelige 

dagsorden til generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten. 

 

Ad 4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen 

 Der var ingen forslag. 

 

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år 

Bestyrelsen foreslog, at det årlige kontingent forhøjes fra 300,- til 350,- kr 

for det kommende år. 

Generalforsamlingen godkendte forslaget. 

 

Ad 6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 

suppleanter 



 Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse 

bestod af: 

 Formand Helle Søderberg – villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlemmer: 

 Næstformand Jens Neuert-Knudsen – villig til genvalg 

 Kasserer Bjarne Rasmussen – villig til genvalg 

 Bestyrelsesmedlem Lone Annette Hansen – villig til genvalg 

 Sekretær Jette Dipo – villig til genvalg 

 Bestyrelsesmedlem Niels Overgaard – ønsker ikke genvalg – i 

stedet indstiller bestyrelsen Evy Ernsø som nyvalg 

Suppleanter: 

 Suppleant Evy Ernsø – indtræder i bestyrelsen – i stedet foreslår 

bestyrelsen Connie Barfoed Jørgensen som nyvalg 

 Suppleant Niels Peter Ravn Eriksen – villig til genvalg 

Godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad. 7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende 

 Kritisk revisor Kurt Vintov – ønsker ikke genvalg – i stedet indstiller 

bestyrelsen Lola Werner 

 Nyvalg af revisorsuppleant. Bestyrelsen indstiller Glenn Søgaard 

Godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad. 8. Eventuelt 

Svend Henriksen informerede om, at der er arrangeret en golfturnering 

først i september 2019 i Rønnede Golfklub, og han opfordrede 

medlemmerne til at gå ind på foreningens hjemmeside http://www.di- 

pensionist.dk  

Allan K. Larsen tog ordet og roste arrangementerne i foreningen i meget 

positive vendinger. 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingens dagsorden var 

udtømt, hvorefter han hævede generalforsamlingen, takkede for god ro og 

orden og overdrog ordet til formanden Helle Søderberg, som takkede 

dirigenten for en vel ledet generalforsamling.   
 

 

 

Dato: 

 

 

___________________  _________________ 
Hans Erik Jørgensen (dirigent)  Jette Dipo (sekretær) 



 
 
 

     

DI's Pensionistforening 
 - Generalforsamling 25. april 2019 

 

     
     

Bestyrelsens konstituering efter 
generalforsamling 

  

      
     

Formand Helle Søderberg (genvalg)  

Næstformand Jens  Neuert-Knudsen (genvalg)  

Kasserer Bjarne Rasmussen (genvalg)  

Bestyrelsesmedlem Lone Hansen (genvalg)  

Sekretær Jette Dipo (genvalg)  

Bestyrelsesmedlem Evy Ernsø  (nyvalg)  

Evy Ernsø valgt, da Niels Overgaard ikke ønskede genvalg  

     

Suppleanter     

Niels Peter Ravn Eriksen  (genvalg)  

Connie Barfoed Jørgensen  (nyvalg)  

Connie valgt, da Evy Ernsø er indtrådt i bestyrelsen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formanden bød dernæst velkommen til Seniorkonsulent Ulla Lyk-Jensen:  
 

”Hvad betyder Brexit for danske virksomheder” 
 
 

Status på Brexit: 
 
 – fra folkeafstemning 2016 til udtrædelsesaftalen 25. november 2018 – en 2-årig 
forhandling, som i den grad trækker i langdrag. 
Denne forhandling tegner mere et billede af en boopgørelse og ikke en 
handelsaftale/erklæring. 
Først udsættelse til april og så 31. oktober – overgangsordningen udløber 31. december 
2019 og en ny handelsaftale skal træde i kraft 1. januar 2020. 
Baggrund om forhandlingerne er, at ”Intet er aftalt før alt er aftalt”. 
 
Hvad er der på spil for Danmark: 
 
EU’s næststørste økonomi og sammenholdskraft (næsten som en god ven) og vigtig 
politisk alliancepartner. 
Med hensyn til dansk vareeksport er UK den største samhandelspartner – 55%. Det indre 
marked er vigtig for at beskytte virksomhedernes interesser, og det er et marked der søger 
at sikre fri bevægelig for varer, kapital, tjenesteydelser og arbejdskraft samt en række 
regler og principper om konkurrence bl.a. 
Medlemmerne i DI er i en usikker situation om fremtidens handelsrelationer, og mange er i 
færd med at opdyrke andre markeder indenfor EU. Virksomhederne er bekymrede med 
henblik på eksempelvis told, miljøkrav, arbejdsmiljø, produktionsforhold, beskyttelse af 
varemærker og anerkendelse af håndhævelse af datahåndtering. 
DI ønsker en tæt økonomisk relation til UK, og at det indre marked er intakt når UK er 
væk. 
Virksomhederne spørger DI hvordan det ender – måske ingen handelsaftale siger DI 
tilbage. 
DI afholder Brexit informationsmøder om: 
Er din virksomhed klar til BREXIT – netværk, bestyrelser, udvalg, inter/ekstern presse 
Forberedelse til no-deal 
Told – import/eksport, persondata til UK kræver nyt aftalegrundlag, produktaftaler flyttes 
fra UK til EU, har medarbejdere lovligt ophold. DI siger: ”Keep calm and make a plan”. 
Dette er nogle af de punkter, der drøftes med henblik på, at DI skal have deres 
medlemmers synspunkter igennem. 
Til sidst havde Ulla Lyk-Jensen en overraskelse – en lille film om det kommende 
Europaparlementsvalg. 
 
Et helt igennem spændende foredrag om situationen Brexit, som Ulla leverede på en 
meget detaljeret og spændende måde, som viste stor indsigt. 
 
 
Jette Dipo/udkast 2. maj 2019 

 

 


