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Formand: Evy M. Christensen 
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  Kasserer: Helle Søderberg  

  Bestyrelsesmedlemmer: Connie B. Jørgensen 
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Referat af 

DI’s Pensionistforenings ordinære generalforsamling 

10. maj 2022 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 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: 

     Niels Peter Ravn Eriksen – villig til genvalg 

     Helle Søderberg – villig til genvalg 

     Jette Dipo – villig til genvalg 

     Connie Barfoed Jørgensen – villig til genvalg 

     Lone Annette Hansen – villig til genvalg 

   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

   Karsten Almosetoft – villig til genvalg 

   Allan K. Larsen – ikke villig til genvalg 

   Bestyrelsen indstiller nyvalg af Svend-Aage Kroman 

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

   Revisor: Henning Fokdal – villig til genvalg 

   Revisorsuppleant: Poul Frandsen – villig til genvalg 

   8. Eventuelt 

 

 

mailto:jettedipo@hotmail.com


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 30. marts 2022. Indkaldelsen 

med dagsorden og årsrapport samt 2 ændringsforslag til vedtægterne er 

udsendt 25. april 2022. 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 96 medlemmer – 42 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 2022 

Det har været et rigtigt godt foreningsår, vi lige er gået igennem, når vi tænker på 

tiden fra vores sidste generalforsamling, som blev afholdt den 21. juni 2021, og hvor 

der i øvrigt deltog 41 medlemmer. 

 

Siden er coronarestriktionerne blevet ophævet, mundbindene smidt i skraldespanden, 

og alt er igen normalt.  

Og i foreningen har vi kunnet komme i gang med de arrangementer, som blot har 

ligget og ventet på bedre tider.  

 

Udover den nævnte generalforsamling har foreningen afholdt 4 arrangementer: 

 

Afholdte arrangementer 

Efter sommerferien, nærmere bestemt 10. august, var det første, vi tog hul på, en skøn 

havnerundfart, hvor 45 medlemmer deltog. Vi var utroligt heldige med vejret, og 

den efterfølgende frokost blev indtaget i Restaurant Gilleleje.  

 

Den 3. november kunne vi genoptage et tidligere planlagt arrangement med besøget i 

den jødiske Synagoge i Krystalgade, og her deltog 41 medlemmer.  



Det var et utroligt interessant besøg, hvor overrabbiner emeritus Bent Eksner gav os 

en fin indførelse i den jødiske tro og synagogens betydning og anvendelse. Herefter 

fik vi en god frokost i Restaurant Jacobsen på Kultorvet.  

 

Årets julefrokost fandt sted den 7. december i Restaurant Bjælkehuset i Valby, hvor 

41 medlemmer deltog. Alt var ikke lykken, og mange sad og frøs.  

Derfor er der allerede nu bestilt lokaler til dette års julefrokost hos Hansens Gamle 

Familiehave på Frederiksberg, et sted, vi kender særdeles godt og er glade for.  

Julefrokosten finder i år sted tirsdag den 6. december, kl. 12.00 i de velkendte lokaler. 

 

Det sidste arrangement, som for nyligt har fundet sted, var besøget i Folketinget 

fredag den 4. marts. Der deltog 46 medlemmer, og vi fik en super rundvisning i de 

gamle, historiske lokaler, efter vi havde indtaget en meget lækker frokost i 

Snapstinget. 

 

Foreningens kontakt med DI 

Alle disse fantastiske arrangementer kunne ikke lade sig gøre, hvis vi ikke fra 

foreningens start havde fået udarbejdet en samarbejdsaftale med DI, der går ud på, at 

DI yder et årligt tilskud til foreningen.  

Det årlige tilskuds størrelse bliver forhandlet hvert år, og på nær sidste år har DI ydet 

foreningen et tilskud svarende til det beløb, som foreningen får ind via kontingenter 

fra medlemmerne. I år bevilgede DI os det fulde beløb, hvilket vil sige 35.000 kr., og 

det er vi i bestyrelsen utroligt glade for. 

 

Medlemsstatus 

Ved generalforsamlingen sidste år den 21. juni 2021 bestod foreningen af 100 

medlemmer. Ved dette års generalforsamling den 10. maj 2022 er der 96 medlemmer. 

Siden generalforsamlingen sidste år har vi måtte sige farvel til 9 medlemmer, de 

fleste pga. sygdom. 

 

Til gengæld har vi fået 5 nye medlemmer, nemlig: 

 

Susanne Lundbeck 

Merete Dalgaard 

Henning Aagesen 

Leila Jensen 

Eva Hjermitslev 

 

Dødsfald 

Desværre har vi siden sidste generalforsamling haft 1 dødsfald i vores forening. Lola 

Verner afgik ved døden den 5. oktober 2021 efter længere tids sygdom. 



Jeg vil bede forsamlingen om, at vi sammen mindes vores kære, tidligere kollega 

Lola Verner. Æret være hendes minde. 

 

Foreningens kommunikation med medlemmerne 

Langt den største del af vores kommunikation foregår via mails og foreningens 

hjemmeside. Derfor husk at give foreningens sekretær, Jette Dipo, besked, når og 

hvis I får ny mailadresse, ændrer telefonnummer osv. 

 

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 invitationer osv. bliver lagt ud. Her kan I også se 

omtalen og fotos fra foreningens afholdte arrangementer.  

 

Kommende arrangementer 

Apropos arrangementer vil jeg kort fortælle om de kommende arrangementer, som 

allerede nu er fastlagt, og som kan ses på foreningens hjemmeside: 

 

Mandag den 20. juni arrangerer vi et guidet besøg på Frederiksberg Slot. Det 

bliver et eftermiddagsarrangement, hvor vi starter med rundvisningen kl. 16.00. 

Derefter går vi over til Krøyers Have, hvor vi har bestilt stegt flæsk med 

persillesovs. Så kan det ikke blive mere dansk. 

Invitationerne til dette arrangement bliver sendt ud én af de nærmeste dage. 

 

En dag i august/september bliver der arrangeret et besøg i Danmarks 

Nationalbank.  

Bygningen, der blev opført i årene 1965-78, er tegnet af Arne Jacobsen, og den 

regnes for ét af hans hovedværker. Bygningen blev fredet i 2009, og det er den yngste 

bygning i Danmark, som er blevet fredet.  

Man skal nu i gang med en større og længerevarende restaurering og renovering af 

bygningen, og i den forbindelse er alle medarbejdere flyttet til en anden adresse. Man 

anslår, at restaureringen vil foregå over en 8-årig periode, og i den periode er der ikke 

offentlig adgang til banken. 

 

Det er Varmings Tegnestue, som har vundet og står for restaureringen. Indehaveren 

af tegnestuen er HEJ’s datter, som nu har tilbudt vores forening denne helt unikke 

mulighed for at komme ind og se banken, hvor den er tømt for al inventar.  

Datoen er endnu ikke fastlagt, men det bliver en dag ultimo august/medio september, 

og det bliver enten en mandag eller fredag.  

Efterfølgende bliver der som vanligt budt på frokost på en restaurant i umiddelbar 

nærhed. 

 



Torsdag den 6. oktober har vi arrangeret en guidet rundvisning på Regensen, hvor 

vi efterfølgende vanen tro spiser frokost på en nærliggende restaurant. 

Sidst, men ikke mindst, afholdes – som før nævnt - vores årlige julefrokost tirsdag 

den 6. december 2022 i Hansens Gamle Familiehave.  
 

Husk at sætte kryds i kalenderen ved alle de nævnte arrangementer.  

Hvis I ikke har fået noteret datoer og tidspunkter for de nævnte arrangementer, kan I 

gå ind på vores hjemmeside og finde dem. 

 

Den flotte og velfungerende hjemmeside kan vi takke vores dygtige webmaster Ole 

Bastue-Jacobsen for. 

 

Endnu et år er gået, og bestyrelsen siger tak for jeres opbakning samt alle de positive 

mails, vi modtager. Det varmer, og vi er utroligt glade for jeres opbakning. 

Tak for ordet. 

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning 

 

Ad 3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år 

Kasserer Helle Søderberg gennemgik årsrapport 2021, som var 

underskrevet af Evy Marian Christensen, Helle Søderberg, Kaare Garnæs, 

Thomas Hans Christensen og Henning Kasper Fokdal. 

Årsrapporten blev fremsendt 25. april sammen med den endelige 

dagsorden til generalforsamlingen. Helle oplyste, at der ikke havde været 

tilskud for 2021 fra DI på grund af manglende arrangementer, som 

skyldtes Corona pandemien, og at der derfor rent undtagelsesvis kun blev 

opkrævet kontingent på 250 kr. Pt er der en egenkapital på 9.000 kr. 

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten, og meddelte bestyrelsen 

decharge. 

 

Ad 4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen 

Der var ingen forslag fra medlemmerne, men 2 forslag fra bestyrelsen 

vedrørende Dansk Byggeri om §2 Formål og §8 Kontingent i vedtægterne 

– se bilag udsendt med den endelige dagsorden 

 

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år 

Bestyrelsen foreslog, at det årlige kontingent 350,- kr. konstateres 

uændret. Fremover skal kontingentet betales senest 30. april 

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:  

 Karsten Almosetoft – villig til genvalg 

 Allan K. Larsen – ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsen indstiller nyvalg af Svend-Aage Kroman 

Godkendt af generalforsamlingen. 

 

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

 Kritisk revisor: Henning Fokdal – villig til genvalg 

 Revisorsuppleant: Poul Frandsen – villig til genvalg 

Godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad. 8. Eventuelt 

Svend Henriksen oplyste, at der var DI-Golf afholder turnering 

5. september 2022 i Asserbo. Tilmelding til Erik Kjærgaard eller 

Svend Henriksen. 

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 sluttede af med at takke medlemmerne for den store opbakning der er 

ved vores arrangementer. 

 
 

Dato: 

 

 

 

 

 

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



Efter generalforsamlingen var Thomas Bernt Henriksen inviteret til at holde et 
”Brandvarmt, aktuelt foredrag” – hvad han nu kunne blive inspireret til lige her og nu. 
 
Thomas er cand.polit., erhvervsredaktør og lederskribent på Berlingske 
 
Han talte ca. 1 time – gestikulerende, vittig og med megen humor om emner som 
Hans Skov Christensen som en formidabel repræsentant for DI – om hans faglighed og 
dybe indsigt – om at have magt og tage ansvar. 
Om demokrati og politikere, der går fra det ærefulde og folkevalgte til stillinger i 
erhvervslivet – om den risiko der er ved det – om inflation, som udhuler købekraft – 
Om at tro på noget f.eks. Corona krisen – hvor var kirken – den var der ikke. 
 
Meget mere kom Thomas ind på – svært at skrive referat med den sprudlende, 
hurtigtalende personlighed, men spændende var det. 
 
Tak til Ravn for indsatsen 
 
 


