IFU SeniorKlub
Referat
Fra generalforsamling den 10. april 2019, kl. 16.00
Hos IFU, Fredericiagade 27, København K:
Inden generalforsamlingen orienterede direktør Torben Huss medlemmerne om IFUs
resultater i 2018 samt IFUs øvrige aktiviteter.
Formanden opfordrede generalforsamlingen til et minuts stilhed i anledning af Niels
Evendts bortgang i 2018. Æret være Niels Evendts minde.

1. Valg af dirigent og referent
a. Gyda Kongsted blev enstemmigt valgt til dirigent og referent
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at dagsordenen er i overensstemmelse
med vedtægternes § 3 og at udsendelse er sket med min. 14 dages varsel i henhold til
vedtægterne.
Dirigenten gav herefter ordet til Formanden og dennes beretning.
2.

Formandens beretning om det forløbne foreningsår (2018)
Samt planer for aktiviteter i indeværende år 2019.
”IFU’s Senior Klub skal i dag afholde den 7. generalforsamling siden foreningens start i
2013.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke IFU’s ledelse for den store velvilje, vi altid
møder, når der skal bestilles mødelokaler og andre faciliteter i forbindelse selve afviklingen af møderne. Direktionens imødekommenhed til altid at stille op og informere om
tingenes sande tilstand hos IFU sætter vi meget pris på. Det gælder på det økonomiske
område såvel som, hvilke kommende projekter, der er i støbeskeen. Nyheder af denne
art får os seniorer til fortsat at føle os som part i IFUs positive udvikling. Derfor en stor
tak til IFU.
Foreningen har i dag 40 medlemmer.
Efter generalforsamlingen den 25. april 2018 blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde samme dag, hvor bestyrelsen konstituerede sig og genvalgte Gyda Kongsted, som formand.
Der er i 2018 afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder (11/1, 1/2, 5/4, 28/6 og 4/10).
Dagsordener på bestyrelsesmøderne har dels været at få kendskab til tidligere ansatte,
som kunne være interesserede i at blive medlemmer i vores SeniorKlub.
Dels har Bestyrelsen en ongoing diskussion om, hvordan vi hele tiden kan forbedre og
udvide medlemsmøderne til gavn og glæde for medlemmerne.

Når man skal vurdere om tiltag har succes, er den bedste rettesnor: Hvor mange medlemmer tilmelder sig, fordi de finder medlemsmødernes indhold interessante?
Jeg skal gerne indrømme, at jeg er blevet noget i tvivl om mødernes succes, idet tilmeldinger til medlemsmøderne synes at være for nedadgående. Et enkelt medlemsmøde fik
kun 7 deltagere ud af 40 medlemmer, hvilket må siges at være en meget lille skare af
hensyn til IFUs ekstra arbejde i f.m. arrangering af møderne og især af hensyn til den
indbudte foredragsholder.
Spørgsmålet er derfor, hvordan kan vi bedre få vakt interessen hos medlemmerne?
1. Skal indholdet have en anden karakter, som f.eks.: Hvem sætter p.t. dagsordenen i det
offentlige rum?
2. Skal det f.eks. være Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, der virkelig brænder igennem for sagen i det offentlige rum med stor succes?
3. Skal medlemsmøderne også være for ægtefæller?
4. Skal det indebære en form for brugerbetaling?
5. Skal der være fælles spisning ude i byen efter hvert medlemsmøde?
Jeg skal venligst tillade mig endnu engang at opfordre medlemmerne til at komme
med forslag, herunder særlige interesseområder, idet der er mange vinkler i samfundet, der kunne være interessante at høre nærmere om for medlemmerne.

I 2019 forventer bestyrelsen, at afholde i alt 4 medlemsmøder. De første 2 medlemsmøder er afholdt.
I 2018 har der været afholdt 4 medlemsmøder:
a. Den 11. januar 2018 afholdtes foreningens ”julefrokost”.
b. Den 17. januar 2018 Fortalte tidl. udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen om Verdens
sande tilstand.
c. Den 23. maj 2018 Fortalte direktør Jens J. Kollerup, Fan Milk, og Annette Petersen,
Børnefonden, om deres respektive aktiviteter i Afrika.
d. Den 27. november 2018 Fortalte journalist Kåre Bluitgen om den ”rigtige” hverdag i
Nordkorea.
I 2018 har Udenrigsministeriets pensionistforening fortsat deres venlige invitationer,
således at IFU-SK’s medlemmer har haft mulighed for at kunne deltage i deres foredrag
på lige fod med ministeriets pensionister.
En stor tak skal lyde til foreningens engagerede bestyrelse, kasserer, revisor, IFU’s ansatte og andre, der yder en stor indsats for at få SeniorKlubben til at blive et inspirerende sted at mødes for medlemmerne. ”

Dirigenten takkede for beretningen og forespurgte, om der var kommentarer hertil.
Der fremkom forskellige forslag til spørgsmålene 1-5 i beretningen.
Der var enighed om, at kultur - på linie med mere faglige foredrag - er et vigtigt
parameter på alle niveauer i samfundet. Der fremkom flere forslag til foredragsholdere, som bestyrelsen vil arbejde videre med, herunder det foreslåede foredrag med Rane Willerslev, Nationalmuseet.
Der var ligeledes enighed om, at tidspunkt for medlemsmøder bør være fra september til maj, og at der ikke skal indføres yderligere brugerbetalinger.
Herudover blev det foreslået, at der fremover skal være 2 medlemsmøder - julefrokost i januar og et i f.eks. oktober måned - hvert år med middag og hvor gæster vil kunne deltage.

Med ovennævnte kommentarer blev beretningen herefter godkendt.

3. Godkendelse af revideret regnskab for 2018
a. Det reviderede og underskrevne regnskab blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent for 2019
a. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling til uændret kontingent på kr. 100,00.

5. Behandling af evt. indkomne forslag
a. Der var ikke modtaget forslag.
6. Valg af op til 5 medlemmer af bestyrelsen
a. Gyda Kongsted, Max Kruse og Kirsten Bencke blev genvalgt.
b. Erik Larsson valgtes som nyt medlem af bestyrelsen.
c. Generalforsamlingen gav fuldmagt til bestyrelsen til at kunne supplere sig
med et nyt bestyrelsesmedlem i tiden frem til næste generalforsamling.

7. Valg af op til 2 suppleanter til bestyrelsen
Hans-Jørgen Nyegaard og Laila Britt Jensen blev genvalgt.

8. Valg af kasserer
a. Lone Bjørn Hansen blev genvalgt

9. Valg af revisor og evt. 1 revisorsuppleant
a. Dan Jensen (revisor) og Jette Hetner (revisorsuppleant) blev genvalgt.

10.Eventuelt
a. Der var intet under dette punkt.

Dirigenten takkede medlemmerne for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

