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                  Køabenhavns Post-Seniorers Generalforsamling  
                           onsdag, den 3. september 2021 
 
 

Carsten bød velkommen med denne tale 

 

Den forløbne periode har ikke været rar for nogen. Udbrud af en smitte der nu senere,    

har det vist sig, måske er kommet for at blive – med yderligere vaccinationer fremover 

– ligesom den årlige Influenza. Indsatsen var hurtig fra regeringens side, hvilket i det 

lange løb nok har været medvirkende til at vi i Danmark faktisk er komme langt bedre 

gennem forløbet end mange andre lande. Selvfølgelig har der været politisk uenighed 

om nedlukninger, især var aflivningen af Mink en følsom sag der rejste stor kritik. Det 

var et spørgsmål om at stoppe smittespredning. Havde man intet foretaget sig, og der 

efterfølgende var sket en større spredning, ja så havde det også været regeringens 

ansvar. Der er jo altid nogen som har en bedre plan. Der vil altid være smuttere i den 

situation hele verden er landet i – men ingen er perfekte, og regeringen, med Mette 

Frederiksen i front, har styret det hele på bedste vis. Jeg vil ikke politikisere yderligere 

om denne sag, selvom det er alvorligt nok. Sandhedens time kommer ved næste valg. 

Sidste udmelding fra regeringen er jo, at Corona ikke længere betragtes som en 

samfunds kritisk sygdom, og alle restriktionen ophører efter den 10. september. Skulle 

det blive nødvendigt vil der igen blive taget hånd om det. Vi krydser fingre for det 

ikke bliver nødvendigt, selvom der nu lyder advarsler om en op-blusning fra det 

sydlige Europa. 

Rigtig hjertelig velkommen til alle fremmødte, det er jo lidt af en forløsning igen at 

kunne samles. 

  

Inden vi nu starter Generalforsamlingen, vil jeg bede alle om at rejse sig og mindes 

dem der er gået bort i det forløbne år.      

 

                           Æret være deres minde - tak 

 

 

Vi vil nu gå til Generalforsamlingen og dagsordenens  

punkt  1. valg af dirigent  

 

Jeg skal på bestyrelsens vegne foreslå vores næstformand Lis Jørgensen 
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Lis takkede for valget og konstaterede at generalforsamlinger var lovligt indvarslet, 

hvorefter hun oplæste dagsordenen. 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemme udvalg (springes over) 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg i henhold til vedtægterne 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Fastsættelse af telefongodtgørelse 

9. Eventuelt 

 

 

3.   Bestyrelsens beretning  2020/2021  

Vores sidst afholdte generalforsamling var den 17. april 2019, og alt forløb vanligt, 

men så væltede verden pludseligt og Danmark lukkede ned, hvilket fik en dramatisk 

effekt for foreningen.  

Som det vil fremgå af beretningen, måtte vi aflyse langt de fleste af årets aktiviteter 

for 2020. 

Men inden det gik så galt, fik vi trods alt et par gode oplevelser i 2019. Den største var 

vores jubilæumsfest afholdt den 30. april. Dagen var godt besat med underholdning 

fra flere sider. 

Børge Bjerg lagde ud med blød musik til maden, Dot og Tina fra Bakkens hvile 

svingede kroppen i takt med musikken og uddelte roser til gæsterne. Senere blev der 

skruet godt op med musik leveret af The New Walentinos. 

 

Den 11. september kom Torben Træsko fog fortalte om sit liv på Bakken – en mand 

med mange jern i ilden og oplevet en del indenfor underholdningens verden, hvor 

Cirkus Revyen jo er hjertebarnet. 

Den 1. oktober fik vi Beatles ind på livet – med stor viden gavmildt delt ud med 

tilhørende musikeksempler af Torben James Jensen. Manden der kalder sig selv 

Danmarks største Beatles fan. 

Den 5. november fik vi besøg af Inge Fjordside fra Regionen. Hun fortalte om de 

skæve eksistenser i vores samfund. Viden og indsigt gennem hendes arbejdsområde i 

mange år. 

Den 19. november var det så tid til Vinsmagning med GILA VIN. En 

tilbagevendende begivenhed der altid er godt besøgt, og efterhånden en tradition med 

vine og oste – der sammen går op i en større enhed. 

Den planlagte tur til Rhinen den 7. december blev en rigtig juletur med dansk jul på 

programmet både hvad angår maden og julestemningen på de besøgte markeder – og 

der blev raflet om gaver til alle efter julemiddagen. Deltagerne fik nogle gode dage at 

tænke tilbage på. 

 

Vi kan stadigt følge det programsatte lidt ind i 2020, inden det gik helt galt med 

aflysninger på stribe. 

 

Den 15. januar. En dag med rejseskildringer fra Argentina godt fortalt af Jørn 

Hvedegaard. Desværre måtte datteren melde fra, men vi fik alligevel besøgt Buenos 

Aires, Maradonas bydel, og Evitas grav. 
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Den 4.februar fik vi levende indblik i Anker Jørgensens liv og levned, fremragende 

fortalt af Stig Ulrichsen. Et foredrag om Anker Jørgens vej gennem liv, besættelse, 

kærlighed, fagbevægelse og hans politiske karriere. 

Den 26. februar Mads Sandemann fortalte medlevende om sin fars farefulde liv som 

krigssejler under krigen og besættelsen. Et liv med tore traumer. 

 

Intet varer jo evigt som man siger, og efter 32 år stoppede ”klubben i klubben”.      

Den 1. juli 2021 blev slutdato for Nørrebroklubben, og det blev besluttet at overføre 

resterende del af foreningens midler til Postseniorerne. Foreningen siger hermed tak. 

 

Den 26. august her mødte 59 glade medlemmer frem til vores ”Vi lukker Bakken” 

arrangement i Hvide Hest. Musik hele eftermiddagen hvor selv tjenerne sang med. 

Buffe’en var tilbage igen som vi husker den. Paradoksalt nok at vi lukker bakken 

samtidig med at der åbnes op for det hele igen. 

 

I den forløbne periode har der været mange medlemmer som modtog en lykønskning 

på fødselsdagen. Fra man fylder 60 år, og herefter hver 5. år, 65-70-75 osv. 

År 2019 bød på 71 gavekort og 2020 på 84. 

 

Vi løb jo ind i aflyste Generalforsamlinger. Først den 22. april, som blev rykket til den 

22. juni, hvorefter den endnu engang blev flyttet til i dag den 3. september, hvilket jo 

også var tæt på aflysning. Vi blev reddet på målstregen om man så må sige. 

 

Vores debatkredse led jo en krank skæbne, med mange aflysninger. Her ved opstarten 

den 30. august og 2. september blev der ikke opkrævet penge for deltagelse, man skal 

jo ikke betale 2 gange for ingenting. Starten var præget af varme og gensynsglæde på 

begge hold og en god debat. Der blev serveret kringle om mandagen og et par stykker 

smørrebrød om onsdagen. 

 

I den forløbne periode har der dog også været enkelte arrangementer som blev 

gennemført i år. 

8. juli Jazz på Bakken i den Hvide Hest. Det blev næsten en lille genåbningsfest for 

de som deltog. 

3F.Regionen har afholdt et Informations/hvervemøde.                                           

Fra 3F.kbh blev der fremsendt mail til medlemmer af 3F som måske ikke deltager i 

en af de mange klubber. Formålet var at synliggøre klubberne og de muligheder der 

ligger her for samvær. Det blev et godt besøgt møde, 86 af 91 tilmeldte mødte op til 

information, og en bid brød fra buffeten. 

Regeringen  afsatte en støttepulje på 2,5 millioner heraf 1 million til klubaktiviteter 

udmøntet i portioner på maximalt 10.000 kr som kunne søges via Faglige Seniorer. 

Resten 1,5 millioner er centralt styret, blandt andet til Biografture, og en 

foredragsturne med Søs Egelind. 

 

Nu hvor restriktionerne for at mødes er ophævet, ser vi så frem mod de planlagte 

arrangementer, man kan også følge med i Nyhedsbrevet og på Hjemmesiden, og 

selvfølgelig på vore møder. 

 

Vi er nu der, hvor stort set alle er eller har fået mulighed for at blive vaccineret, og 

hvor så mange medlemmer som muligt kan deltage til møder og sammenkomster både 

i og uden for 3F-huset. 
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Til sidst lidt information om de kommende ture vi har på programmet. 

 

Juleturen til Nordjylland fra den 3. til 6. december. Tilmelding senest 15. oktober 

Nytårsturen 5 dage fra den 29.december. Tilmelding senest 1. oktober                    

Der er fremlagt turmateriale til de nævnte ture. 

 

Desværre mangler vi stadigt den endelige pris for turen til Budapest 

Datoen er 1.-5. maj 2022 

 

Traditionen tro har vi booket ind på billetter til Cirkusrevyen 2022 

Forestillingen bliver den 11. maj og prisen er 350 kr. Tilmelding og betaling skal 

ske senest den 28. oktober.  Der er fremlagt materiale. 

 

Nykøbing Falsters Jubilæumsforestilling 2022 vil også komme på programmet, og 

vil blive sat på hjemmesiden inden for et par uger, ligesom der vil blive udleveret 

information ved vores møder. 

 

Hermed sluttede Carsten beretningen 

Ingen havde bemærkninger til beretningen og dermed blev den godtaget. 

 

 

4. Regnskab  Keld 

 

Keld gennemgik regnskabet, som blev vist på storskærm, med nærmere forklaring til 

enkeltheder.  

Der var ingen spørgsmål til regnskabet som enstemmigt blev godkendt.  

 

5. Indkomne forslag 

Der var et forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af Ad-Hoc medlemmerne til 4 i 

stedet for 6 personer, hvilket blev vedtaget. 

Carsten takkede de afgående Ad-hoc’er Lilly og Arne, hvorefter alle fik en gave for 

deres indsats. 

 

6. Valg i henhold til vedtægterne 

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. 

 

Bestyrelsen og suppleanter  

Carsten Majgaard 

Lis Jørgensen 

Keld Eksing 

Mona Cordova Jensen 

Ejvind Wilms 

Per Borch 

Finn Jegind 

 

Alle blev genvalgt uden modkandidater. 

 

Bilagskontrollanter:  Inge Dam og Elisabeth Juhl blev genvalgt 

 

Bilagskontrolantsuppleanter:  Leif Nielsen genvalgt og nyvalgt Mogens Jørgensen 
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7. Fastsættelse af kontingent 

Ingen forandring. 

 

8. Fastsættelse af telefongodtgørelse 

Ingen forandring 

 

9. Eventuelt 

 

Carsten efterlyste forslag fra medlemmerne om emner til vores fremtidige virke, det 

være sig foredrag, udflugter ja alt hvad der måtte ønskes. 

Grundet nutidens flere betalingsmåder oplyste Carsten at alle betalinger for 

arrangementer skal indsættes på foreningens bankkonto. 

 

Lis  Jule-turen og rejser generelt  

Der mangler deltagere til vores rejser for at vi kan have vores egen bus. 

Fortsætter det manglende deltagerantal må vi fremover godtage at de overflødige 

pladser optages af rejsende fra rejsebureauet, derfor en stor opmuntring til alle om at 

tilmelde jer til vores rejser, så vi kan fortsætte med egen bus og dermed vores hygge, 

sang mv i bussen. 

 

Hvad angår tilmelding til Nytårs-turen skal dette ske til Busselskabet, ”De grønne 

Busser”. 

 

John takkede bestyrelsen for deres arbejde. 

 

Lis  afsluttede - for en god generalforsamlingen - med tak  

for god ro og orden, og bød medlemmerne på frokost. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


