IFU SeniorKlub
Referat
fra generalforsamling den 25. april 2018, kl. 16.30
Hos IFU, Fredericiagade 27, København K:
Inden generalforsamlingen orienterede direktør Torben Huss medlemmerne om IFUs
resultater i 2017 samt øvrige aktiviteter.

1. Valg af dirigent og referent
a. Gyda Kongsted blev enstemmigt valgt til dirigent og referent
2.

Formandens beretning om det forløbne foreningsår (2017)
a.

IFU’s Senior Klub skal i dag afholde den 6. generalforsamling siden foreningens start i
2013. Vi er vist ved at blive lidt halvgamle, men vi holder stadig gejsten oppe!!

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. Vi
er ligeledes glade for Direktionens imødekommenhed til altid at stille op og informere om tingenes sande tilstand hos IFU i tiden fremover, det gælder økonomisk såvel som hvilke kommende
projekter, der er i støbeskeen. Sådanne nyheder får os seniorer til fortsat at føle os som part i
IFUs positive udvikling. Derfor en stor tak til IFU.
Foreningen har i dag 38 medlemmer.
Efter generalforsamlingen den 26. april 2017 blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde
samme dag, hvor bestyrelsen konstituerede sig og genvalgte Gyda Kongsted, som formand.
Der er i 2017 afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder (12/1, 6/4, 31/8 og 19/10).
Dagsordener på disse møder har dels været at få kendskab til tidligere ansatte, som kunne være
interesserede i at blive medlemmer i vores nye SeniorKlub. Det har bl.a. givet anledning til vedtægtsændringer senere på generalforsamlingen.
Dels har Bestyrelsen en ongoing diskussion om, hvordan vi hele tiden kan forbedre og udvide
medlemsmøderne til glæde for medlemmerne.
I 2018 forventer bestyrelsen, at afholde i alt 4 medlemsmøder. De første 2 medlemsmøder er afholdt. Det 3. medlemsmøde finder sted den 23. maj, kl. 16, hvor direktør Jens J. Kollerup, Fan
Milk, og Anne Petersen, Børnefonden, vil orientere om forhold og erfaringer fra Afrika.
Jeg skal venligst tillade mig endnu engang at opfordre medlemmerne til at komme med forslag, idet der er mange vinkler i samfundet, der kunne være interessante at høre nærmere om
for medlemmerne.
I 2017 har der været afholdt 5 medlemsmøder:
❖ Den 12. januar 2017 afholdtes foreningens ”julefrokost”. Der som sædvanligt blev vellykket.
❖ Den 22. marts 2017 var der indlæg om IFUs to nye fonde: Klimafonden v/Reik Müller og Landbrugsfonden v/Max Kruse.
❖ Den 7. juni 2017 Inviterede IFU til fejring af IFUs 50 års jubilæum.
❖ Den 18. september 2017 fortalte Lasse Bolander, COOPs Formand, om COOPs kafferisteri i Kenya, Afrika
❖ Den 30 november 2017 holdt professor, dr. Emeritus Holger Bernt Hansen med mange års erfaring fra Afrika et foredrag med titlen: Hvor går Afrika hen?

Bestyrelsen har med glæde kunnet konstatere, at de indbudte foredragsholdere har været interessante personligheder at møde for såvel SeniorKlubbens medlemmer som for IFU’s ansatte. Den
linje vil Bestyrelsen bestræbe sig på at videreføre.
I 2017 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.
Vi skal i dag tage afsked med Bjørn Jakobsen som SeniorKlubbens mangeårige bestyrelsesmedlem og sekretær, der ligeledes var initiativtager til SeniorKlubbens oprettelse og en meget værdifuld koordinator over for UMs pensionistforening.
Kære Bjørn, du har ydet en stor indsats gennem alle årene. Du har stået vagt om regler og beslutninger m.v., og sikret dig, at vi nu også overholdt alle beslutninger. Ingen slinger i valsen her. Du
har skrevet referater, du har rykket medlemmer, hvis aftaler synes at forsvinde lidt ud i den blå
luft. Du har i det hel taget været en god vagthund, der på en positiv måde altid har taget hånd om
Klubbens arbejde.
På SeniorKlubbens vegne takker jeg dig mange gange for din altid venlige og engagerede indsats
og håber at se dig i forbindelse med vores fremtidige møder.
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 indholdet i SeniorKlubbens kommende medlemsmøder, som bestyrelsen vil arbejde videre med.
Beretningen blev den herefter godkendt.

3. Godkendelse af revideret regnskab for 2017
a. Revisor Jørgen Dan Jensen gennemgik regnskabet, og da ingen havde
yderligere kommentarer, godkendtes regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent for 2018
a. Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent på kr. 100,00.

5. Revision af vedtægterne
a. De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer under punkterne §§ 2, 3
og 4 blev med enkelte ændringer enstemmigt vedtaget.

6. Behandling af evt. indkomne forslag
a. Der var ikke modtaget forslag.
7. Valg af op til 5 medlemmer af bestyrelsen
a. Gyda Kongsted, Niels Evendt, Max Kruse og Kirsten Bencke blev genvalgt.
b. Som følge af punkt 5, vedtægtsændring under § 3, hvorved der tilføjes et
nyt punkt på dagsordenen: Punkt 9: Valg af kasserer, er bestyrelsen p.t. 4
medlemmer, hvorfor bestyrelsen beder generalforsamlingen om fuldmagt
til bestyrelsen om at måtte supplere sig med et nyt bestyrelsesmedlem i
tiden frem til næste generalforsamling.

Generalforsamlingen godkendte den ønskede fuldmagt til bestyrelsen.

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

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

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

11.Eventuelt

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

