DI’s PENSIONISTFORENING
Formand: Evy M. Christensen
Næstformand: Connie B. Jørgensen
Kasserer: Helle Søderberg
Bestyrelsesmedlemmer: Niels Peter Ravn Eriksen
Lone Annette Hansen
Sekretær: Jette Dipo, Støden 3, 2 lejl. 521, 4000 Roskilde
Tlf.: 3026 1947 – E-mail: jettedipo@hotmail.com
Hjemmeside: http://www.di-pensionist.dk/

Referat af
DI’s Pensionistforenings ordinære generalforsamling
21. juni 2020 kl. 17.00 i
DI, Rådhuspladsen, København
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Beretning for det forløbne år
Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år
Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen
Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår
Bestyrelsen foreslår at bibeholde kontingentet på 350 kr. pr. år
6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer
Formand: Evy Marian Christensen – villig til genvalg
Bestyrelsesmedlemmer:
Connie Barfoed Jørgensen – villig til genvalg
Helle Søderberg – villig til genvalg
Jette Dipo – villig til genvalg
Lone Annette Hansen – villig til genvalg
Niels Peter Ravn Eriksen – villig til genvalg
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Allan K. Larsen – villig til genvalg
Bjarne Rasmussen – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen indstiller nyvalg af Karsten Almosetoft
7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende
Revisor Lola Werner – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen indstiller nyvalg af Henning Fokdal
Revisorsuppleant:
Bestyrelsen indstiller nyvalg af Poul Frandsen
8. Eventuelt

Ad 1.

Valg af dirigent
Formanden Evy M. Christensen 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 er udsendt 26. maj 2021. Indkaldelsen
med dagsorden og årsrapport er udsendt 7. juni 2021. Herefter
konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt
rettidigt indvarslet.
Dirigenten konstaterede herefter, at den udsendte dagsorden i henhold til
vedtægternes §4, stk.3 indeholder punkter som nævnt.
Foreningen består af 100 medlemmer – 40 var til stede. Ifølge
vedtægterne stilles ikke krav om hvor mange medlemmer, der skal være
til stede ved generalforsamlingen, som således er beslutningsdygtig i de
på dagsordenens punkter.

Ad 2.

Beretning for det forløbne år
Formandens beretning 2021:
Formandens beretning plejer at være en lang opremsning af alle de
arrangementer, der har været afholdt siden sidste generalforsamling. Det er
mildt sagt ikke tilfældet i år.
I 2020 lykkedes det os kun at gennemføre 2 arrangementer inkl.
generalforsamlingen af de i alt 5 planlagte arrangementer.
3 arrangementer måtte aflyses, nemlig pensionistfrokosten i DI den 14.
oktober, et besøg den 3. november i Synagogen i Krystalgade samt
julefrokosten i Bjælkehuset i Valby den 1. december. Alle aflysninger var
til stor skuffelse for alle implicerede parter.
Det arrangement, der kunne gennemføres – ud over generalforsamlingen,
var besøget i Andelslandsbyen Nyvang den 9. september. Vi havde lejet en
bus til formålet, og det var en god oplevelse, selvom vejret ikke viste sig
fra sin særligt venlige side. Men vi var 18 tapre deltagere, der trodsede
regnen og fik en rigtig god dag ud af det. At træde ind i landsbyens huse og
forretninger var som at træde tilbage og ind i barndommens land.

Men på trods af de mange aflysninger har bestyrelsen ikke ligget på den
lade side. Det lykkedes os at holde 4 bestyrelsesmøder, hvor vi fik arbejdet
og forberedt de arrangementer, der desværre alligevel måtte aflyses.
Foreningens kontakt med DI
Foreningen har et rigtigt fint samarbejde med DI, herunder HR og ØKON.
Vi har fra foreningens start en samarbejdsaftale med DI, der betyder, at DI
yder et tilskud til foreningen, et tilskud, hvis størrelse bliver forhandlet
hvert år. Indtil i år har DI ydet et tilskud svarende til det beløb, som
foreningen får ind via kontingenter fra medlemmerne.
Da vi ikke har kunnet gennemføre alle planlagte arrangementer, har
foreningen derfor penge tilovers. Det har resulteret i, at DI ikke yder os
tilskud i 2021, og at vi må klare os for de penge, der står på kontoen. Derfor
må vi vende hver en krone, inden den bliver brugt.
På den baggrund beder vi jer indtrængende om, at hvis I har meldt jer til et
arrangement, men alligevel af den ene eller anden grund ikke kan deltage,
så at melde afbud, og helst melde det i god tid. For kun på den måde slipper
vi for at skulle betale for en person, som alligevel ikke deltager. Og kun på
den måde går det ikke ud over alle de andre medlemmer.
Medlemsstatus
Ved generalforsamlingen sidste år den 30. juni 2020 bestod foreningen af
104 medlemmer. Ved denne generalforsamling den 21. juni 2021 er der
100 medlemmer.
Vi har i det forløbne år fået 5 nye medlemmer og 9 medlemmer er udmeldt:
Nye medlemmer:
Jan Storm Thomsen
Bente Melby
Lene Wagner Petersen
Nils Juhl Andreasen
Vinnie Røslau
Udmeldelser:
Jane Hedegaard
Jens Nielsen
Torkild Hoff Andersen
Thorkild Hvirgeltoft

Bent Petersen
Jan Zneider
Poul Stillits
Annette Nysom
Søren Neergaard
Dødsfald:
Desværre har vi siden sidste generalforsamling haft 1 dødsfald i vores
forening.
Jeg vil bede jer, at vi sammen mindes Søren Neergaard. Æret være hans
minde.
Foreningens kommunikation med medlemmerne
Langt den største del af vores kommunikation foregår via mails og
foreningens hjemmeside. Derfor husk at give sekretæren Jette Dipo besked,
hvis I får ny mailadresse, ændrer telefonnummer m.v.
Der er et lille antal medlemmer, som fortsat ønsker at blive kontaktet og
modtage indbydelser via brev. Det respekterer vi selvfølgelig og forsøger
så vidt muligt at få brevene sendt i god tid, og de burde således nå frem til
modtagerne samtidig med, at den elektroniske mail udsendes. Men
PostNord’s service bliver om muligt stadig dårligere, langsommere og
mere uregelmæssig. Og frimærkerne koster efterhånden rigtigt mange
penge. Men hvis I modtager vores brev med indbydelse på et sent tidspunkt
og er i tvivl, om jeres tilmelding pr. brev kan nå frem i tide, foreslår vi, at I
tilmelder jer telefonisk til sekretær Jette Dipo.
Til sidst opfordrer vi jer til løbende at gå ind på foreningens hjemmeside
DI-pensionist.dk, hvor oplysningerne om kontaktperson, bestyrelse, datoer
for kommende arrangementer og indbydelser bliver lagt ud.
Her kan I også se omtalen af og fotos
arrangementer. Hjemmesiden har for nyligt
udseende og er derfor blevet meget mere
velfungerende hjemmeside og de mange fotos
webmaster Ole Bastue-Jacobsen for.

fra foreningens afholdte
fået et nyt og opdateret
overskuelig. Denne nye,
kan vi takke vores dygtige

Et år er gået, og bestyrelsen siger tak for jeres forståelse, opbakning samt
de positive mails, vi har modtaget undervejs. Det er vi utroligt glade for.

Ad 3.

Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år
Kasserer Helle Søderberg gennemgik årsrapport 2020, som var
underskrevet af Evy Marian Christensen, Helle Søderberg, Kaare Garnæs,
Thomas Hans Christensen og Lola Marianne Werner.
Årsrapporten blev fremsendt 7. juni sammen med den endelige dagsorden
til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten, og meddelte bestyrelsen
decharge.

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 350,- kr. konstateres
uændret.
Godkendt af generalforsamlingen.

Ad 6.

Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2
suppleanter
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse
bestod af:
Formand Evy M. Christensen - villig til valg
Bestyrelsesmedlemmer:
 Connie B. Jørgensen – villig til genvalg
 Helle Søderberg – villig til genvalg
 Sekretær Jette Dipo – villig til genvalg
 Lone Annette Hansen – villig til genvalg
 Niels Peter Ravn Eriksen – villig til genvalg
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
 Allan K. Larsen villig til genvalg
 Bjarne Rasmussen – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen indstiller nyvalg af Karsten Almosetoft
Godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 7.

Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende
 Kritisk revisor Lola Werner – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen indstiller nyvalg af Henning Fokdal
 Revisorsuppleant:
Bestyrelsen indstiller nyvalg af Poul Frandsen
Godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 8.

Eventuelt
Ingen bemærkning fra medlemmerne under dette punkt.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingens dagsorden var
udtømt, hvorefter han hævede generalforsamlingen – takkede for god ro
og orden og overdrog ordet til formanden Evy M. Christensen, som
takkede dirigenten for en fint ledet generalforsamling.
Evy redegjorde for kommende arrangementer: Kanalrundfart i august,
Synagogen i efteråret, julefrokosten samt besøg på Regensen efter nytår.
Evy sluttede af med at takke medlemmerne for den opbakning og
vedholdende støtte i corona-tiden, hvor der kun har været få
arrangementer.

Dato:

_____________________

_________________

Hans Erik Jørgensen (dirigent)

Jette Dipo (sekretær)

Bestyrelsens konstituering efter
generalforsamlingen
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