IFU SeniorKlub
Dagsorden
for generalforsamling den 26. april 2017, kl. 16.00
hos IFU, Fredericiagade 27, København K:

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

Formandens beretning om det forløbne foreningsår (2016)
a.

”IFU’s Senior Klub skal i dag afholde den 5. generalforsamling siden foreningens start i
2013.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke IFU’s ledelse for den store velvilje IFU-SK altid møder, når vi skal bestille mødelokaler og andre faciliteter i forbindelse mødernes afvikling. Direktionens villighed til altid at stille op og informere om tingenes tilstand hos IFU sætter vi alle stor
pris på, herunder IFU’s imødekommenhed over for økonomisk støtte til betaling af SeniorKlubbens foredragsholdere. En stor tak til IFU.
Jeg vil gerne på vegne af bestyrelsen takke Niels Evendt for din store indsats i løbet af Klubbens
5 årige levetid med at koordinere alle vore mødeaktiviteter med IFU - det gælder bestilling af
lokaler, herunder tekniske faciliteter, bespisning til den årlige julefrokost m.v. til alle vore medlemsmøder og bestyrelsesmøder. Det har været en stor hjælp, der har lettet arbejdet utroligt meget for bestyrelsen.
Det skal du have en stor tak for.
Fremover kan du desværre ikke hjælpe på denne måde, idet du har fratrådt din faste stilling hos
IFU, men heldigvis stiller du op til genvalg til bestyrelsen senere på dagsordenen, og vi glæder
os til det fortsatte gode og inspirerende samarbejde.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til på bestyrelsens vegne at takke Klubbens kasserer, Jens
Lund-Sørensen, der desværre ikke stiller op til genvalg til bestyrelsen, for et meget fint og dygtigt arbejde som foreningens kasserer, hvor indtægter og udgifter altid har stemt på punkt og
prikke. Bestyrelsen takker for din dygtige indsats som kasserer og vil savne din store viden og dit
altid gode humør. Men vi vil så glæde os til at se dig til medlemsmøderne.
Foreningen har i dag 39 medlemmer.
Efter generalforsamlingen den 7. april 2016 blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde
samme dag, hvor den genvalgte bestyrelse konstituerede sig og genvalgte Gyda Kongsted,
som formand.
Der er i 2016 afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder (7/1, 29/6, 7/9 og 16/11).
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.
Dels har Bestyrelsen diskuteret, hvordan vi hele tiden kan forbedre og udvide medlemsmøderne
til glæde for medlemmerne.
Bestyrelsen besluttede i 2016 at prøve et sommermedlemsmøde, hvilket blev en succes. Vi vil
derfor igen i 2017 afholde et sommermedlemsmøde med en guidet tur i Helsingør med temaet: ”I
Erik af Pommerns Fodspor – Øresundstold m.v.”. I 2017 forventer bestyrelsen, at der bliver afholdt i alt 4 medlemsmøder. De første 2 medlemsmøder er afholdt. Det 3. medlemsmøde finder
sted den 14. juni med turen til Helsingør, og det 4. vil blive afholdt i sept./oktober, hvor COOP
vil informere om samarbejdet med IFU i 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 2016 har der været afholdt 4 medlemsmøder:
 Den 7. januar 2016 afholdtes foreningens ”julefrokost”. Der som sædvanligt blev vellykket.
 Den 3. maj 2016 fortalte fhv. EU Kommissær Henning Christophersen om EU's globale rolle.
 Dern 28. juni 2016 Guidet tur i Frederiksstaden med efterfølgende middag på Restaurant Els.
 Den 16. november 2016 fortalte USA ekspert Mads Fuglede om USA efter præsidentvalget –
en historie der ikke slut endnu.
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 2016 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.
 Husk i dag kl. 16.30 efter generalforsamlingen vil IFU’s adm. direktør Tommy Thomsen gennemgå IFU’s aktiviteter, herunder årsrapport 2016.
En stor tak skal lyde til foreningens engagerede bestyrelse, 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. ”

Da ingen havde kommentarer til beretningen, blev den herefter godkendt.
3. Godkendelse af revideret regnskab for 2016
a. Kassereren, Jens Lund-Sørensen, gennemgik regnskabet, og da ingen
havde yderligere kommentarer, godkendtes regnskabet.

4. Fastsættelse af kontingent for 2017
a. Generalforsamlingen godkendte uændret kontingent, idet det dog blev bemærket, hvorvidt indbetalingen fremover kunne foregå på en sådan måde,
at medlemmerne altid ville huske betalingen. Bestyrelsen vil arbejde videre med spørgsmålet.

5. Behandling af evt. indkomne forslag
a. Der var ikke modtaget forslag.

6. Valg af op til 5 medlemmer af bestyrelsen
Gyda Kongsted, Bjørn Jakobsen, Niels Evendt og Kirsten Bencke blev genvalgt og Max Kruse blev nyvalgt til bestyrelsen.
Som følge af, at Jens Lund-Sørensen ikke genopstillede til bestyrelsen, og dermed også fratrådte som SeniorKlubbens kasserer, valgte generalforsamlingen
Lone Bjørn Hansen som ny kasserer.
Iflg. vedtægterne er det imidlertid et medlem af bestyrelsen, der er kasserer.
Generalforsamlingen godkendte derfor, at der ved førstkommende generalforsamling ville blive fremlagt en vedtægtsændring, der giver mulighed for valg af
kasserer, der ikke er medlem af bestyrelsen.

7. Valg af op til 2 suppleanter til bestyrelsen
Hans-Jørgen Nyegaard og Diana Hidalgo Foss blev genvalgt.

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

9. Beslutning om indhold for sommerarrangement 14. juni:
Besøg på Søfartsmuseet i Helsingør m.v. og efterfølgende middag blev godkendt. Deadline for tilmelding: onsdag den 24. maj 2017.

10. Eventuelt
Det blev foreslået at sende invitationen til sommerarrangementet til SeniorKlubbens medlemmer og alle ansatte hos IFU.

Kl. 16.30 afholdt adm. direktør Tommy Thomsen et orienteringsmøde for medlemmerne, hvor IFUs resultater i 2016 samt øvrige aktiviteter blev gennemgået.

