IFU SeniorKlub
Referat af
Generalforsamling
Torsdag den 27. februar 2020, kl. 16.00
Hos IFU, Fredericiagade 27, København K:
Inden Generalforsamlingen blev Bjørn Jakobsen, der gik bort i 2019, mindet i stilhed. Æret være
hans Minde.

1. Valg af dirigent og referent
Max Kruse blev valgt til dirigent og Gyda Kongsted blev valgt til referent.
Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 14 dages varsel i henhold til vedtægternes § 3.
Dirigenten gav ordet til formanden
2. Formandens beretning om det forløbne foreningsår (2019) samt planer
for aktiviteter i resten af indeværende år – faglige/sociale arrangementer.
”Den 9. januar 2019 afholdtes den årlige julefrokost. Herudover har der
været afholdt to medlemsmøder samt en generalforsamling den 10. april
2019. Hen på året udsendte Max på bestyrelsens vegne en forespørgsel
til medlemmerne, hvorvidt indholdet af Klubbens fremtidige medlemsmøder evt. kunne ønskes anderledes end tidligere. Svarprocenten var
ikke høj, men tilfredsheden var stor.
Under punkt 5 er der 7 forslag til fremtidige medlemsmøder til behandling. ”
Dirigenten forespurgte, om der var spørgsmål til beretningen. Der var ingen spørgsmål, hvorefter Dirigenten satte Formandens beretning til afstemning. Beretningen blev vedtaget.
Dirigenten gav ordet til revisor.
3. Godkendelse af revideret regnskab for 2019
Revisor gennemgik regnskabet, hvorefter det godkendtes, med den bemærkning, at der fremtidigt skal udsendes separat opkrævning for
kontingentbetaling.
4. Fastsættelse af kontingent for 2020
Bestyrelsen indstiller uændret kontingent på kr. 100,00.

Dirigenten satte punkt 4 til afstemning.
Uændret kontingent på kr. 100,00 blev vedtaget.
Dirigenten gav ordet til formandens behandling af punkt 5.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var indkommet 7 forslag til behandling. Inden afstemning foreslog formanden, at der til
punkt 3 blev tilføjet sted for sammenkomsten: Peter Liep i Dyrehaven.

Følgende forslag blev indstillet til behandling og vedtagelse:
1. Et indblik i Rigsarkivet arbejde, herunder arkivets store viden omkring den enkelte borgers liv. Rigsarkivet er dokumenter, papirer, bøger m.v. - men bag alle
disse arkivalier gemmer der sig mennesker/menneskeskæbner. Jfr. TV serien om
”Forsvundne arvinger”
2. Et besøg i Højesteret for at få et indblik i Højesterets arbejde. Det er vanskeligt at
få en invitation til Højesteret, men ikke helt umuligt.
3. Afholdelse af en yderligere selskabelig sammenkomst i sensommeren hos Peter
Liep i Dyrehaven med deltagelse af ægtefæller.
4. Oplæg fra nuværende, tidligere og potentielt fremtidige IFU partnere om deres
investerings begrundelser, herunder oplevelse af og erfaringer fra kontakt og
samarbejde med IFU.
5. Oplæg fra Klimaprofessor Jørgen E Olesen, Institut for Agro Økologi ved Århus
Universitet om hans radikale og modige forslag - fremsat sidste år - om at indføre
en Global Et-barns politik.
6. Oplæg fra repræsentanter for en eller et par af de store finansielle institutioner,
som har oprettet fonde, der investeres og administreres af IFU, med fokus på deres forventninger og formål med at have investeret i fondene.
7. Sluttelig helt generel - når lejlighed byder sig - oplæg fra tidligere og nuværende
IFU medarbejdere om deres oplevelser og erfaringer fra arbejdet i og for IFU, og
deres evt. konklusioner og anbefalinger i den forbindelse.

Dirigenten satte de indkomne 7 forslag til afstemning.
Alle 7 punkter blev vedtaget som fremtidige arrangementer for SeniorKlubbens medlemsmøder.
6. Valg af op til 5 medlemmer af bestyrelsen
Gyda Markvard Kongsted, Max Kruse, Erik Larsson og Kirsten
Bencke blev genvalgt til bestyrelsen.
Det indstilles, at generalforsamlingen - såfremt ikke yderligere har
ønsket at stille op til bestyrelsen - giver fuldmagt til bestyrelsen om evt.
at måtte supplere sig med et nyt bestyrelsesmedlem i tiden frem til næste
generalforsamling. Vedtaget.
7. Valg af op til 2 suppleanter til bestyrelsen
Hans-Jørgen Nyegaard blev genvalgt og Birgitte Stougaard blev
nyvalgt som suppleant.
8. Valg af kasserer
Lone Bjørn Hansen blev genvalgt.

9. Valg af revisor og evt. 1 revisorsuppleant
Jens Rixen blev nyvalgt som revisor. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.
10. Eventuelt
Formanden orienterede om en meget vellidt kollega og Medlem af
SeniorKlubben, Henrik Jepsens alvorlige sygdom. Formanden meddelte,
at der på vegne alle medlemmer af IFU-SeniorKlub efter generalforsamlingen vil blive sendt en hilsen fra medlemmerne til Henrik Jepsen, hvilket blev taget til efterretning.
Normalt vil en generalforsamling først blive afholdt efter offentliggørelsen af IFUs regnskaber, hvilket ikke er sket i år. Der blev derfor
efterspurgt, hvorvidt der kunne arrangeres et medlemsmøde i april, hvor
Torben Huss kunne gennemgå regnskabet.
Torben Huss har efterfølgende bekræftet, at et sådant møde kan arrangeres i april måned efter nærmere aftale.
Med henblik på at få medlemmer +55 årige ansatte hos IFU, blev
det anbefalet, at alle aktive i IFU kan opnå medlemskab uden kontingent, så længe man er aktiv i IFU.
***************
Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden.

