
             
 

 

 

 

Københavns Post-Seniorers Generalforsamling den 17. april 2019. 

 

 
Carsten gik på talerstolen, og bød alle velkommen med disse ord 

 
Det er dejligt at kunne byde velkommen til så mange fremmødte, også selvom dagen - ret sent - 
blev fremskyndet en uge.  
 
Vi får dejlige lokaler stillet frit til rådighed af 3F. Hvilket vi er glade - og siger mange tak for.            
Men faglige ting kan ændre den i forvejen aftalte booking, hvilket vi jo kender betingelserne for 
  
Man må sige at vores Generalforsamling igen afholdes i en turbulent tid.   
Valget er lige på trapperne, hvilket vi så sandelig har hørt og læst om i mange måneder nu, og der 
er ikke den ting de siddende folkevalgte ikke vil gøre for at trække stemmer til.  
  
De brandvarme emner - Sundheds og socialpolitikken, med nedskæringer i hjemmehjælp og 
ældreplejen, og fyringer på hospitalsområdet hvor sygeplejersker og læger er i skudlinjen.  Alt 
sammen noget der ikke gør det nemmere at være ældre eller syg i Danmark.  
  
Det helt store emne om muligheden for at kunne gå på tidligere pension, efter et arbejdsliv der har 
sat sit tydelige præg både fysisk og mentalt på den enkelte, er til livlig debat.  
  
Udlændingepolitikken - med den evige bandbulle af flygtninge og indvandrere, oprettelse af 
Lindholm som flygtninge-ø. hvor flere partier skiller sig markant ud fra mængden med meninger og 
holdninger - som et normalt velfungerende demokratisk land bør tage afstand fra.   
Spørgsmålet er nu - hvordan vil tingende ændre sig efter valget, om overhovedet. 
    
Problemet er, at partier med den ”rigtige” partiformand desværre kan forføre mange mennesker, 
også selvom de ved at der efter et valg er en redningsplanke der hedder - at kunne tælle til 90 -   
  
Vi venter spændt på at Mor Danmark sender de rigtige på tinge, og får rettet op på de skævheder 
som konstant er til stede. Håbet er lysegrønt, eller jeg skulle måske sige rødt.  
 
Med os i dag har vi særligt indbudte gæster- og vi byder velkommen til:  
  
Næstsformanden for 3F seniorer i Region Hovedstaden, Torben Ankerberg  
Formanden for Efterløn & Pensions klubben Erik Jørgensen,  
Formanden for Seniorerne i Hotel og restauration Palle Christensen.  
Postpensionisternes landsforening er ikke repræsenteret i dag da’ Johnny Madsen blev forhindret  
  
Velkommen til jer. ---------------------  
  
Hvert år er der et naturligt frafald blandt vores medlemmer og den forløbne sæson var ingen 
undtagelse, hvor vi har måttet vi sige farvel til flere medlemmer i foreningen.  
  
Nogle af disse medlemmer har været ildsjæle, og dedikeret til sammenhold blandt kollegaer og 
har stået i spidsen for mennesket på arbejdspladsen.  
  
Blandt dem er Arne Nielsen Hvass  



 
Arne Nielsen Hvass var gennem hele sit postale liv en meget aktiv deltager både i de politiske og 
de fagpolitiske aktiviteter. For Arne var retfærdighed en selvfølge. Han blev vred når ledelsen 
optrådte uretfærdigt, men også når kollegerne ”strammede” den lidt for meget.  
  
Arne Hvass kom fra Langå hvor han var udlært grovsmed.  
Han kom til postvæsenet i København hvor han bl.a. var i det daværende 
Omkarteringspostkontor. Men det blev Lyngby postkontor der blev hans posthus.  
  
Her blev han tillidsmand, og herfra blev han valg til Københavns Postbudeforenings bestyrelse 
hvor han i en del år var sekretær, og bl.a. havde kontakten til den dengang nyoprettede 
Københavns Postbudeforenings pensionistkreds.  
  
Men Lyngby postkontor trak og Arne kom tilbage. Her var han bl.a. foregangsmand for oprettelse 
af en seniorklub som han også var formand for.  Herfra blev han også valgt ind i bestyrelsen for 
pensionistkredsen der nu havde skiftet navn til Københavns Post-Seniorer.  
Her var han, gennem en årrække, valgt som sekretær.  
  
Sygdom gjorde, at Arne måtte trække sig fra sine aktiviteter, herunder sin kolonihave, som fyldte 
en stor del af hans liv, ja han vandt flere præmier med haven.  
  
Til sidst tog sygdommen dog helt over og den 9. august sidste år blev Arne Hvass bisat fra 
Lyngby Kirke.  
  
Jeg vil bede alle om at rejse sig, og her mindes de som er gået bort i det forløbne år.  
  
Vores medfølelse går til de efterladte.  
  
Ære være deres minde. - tak.   

  
Velkommen til årets generalforsamling, og første punkt på dagsordenen.  

  
Punkt 1: valg af dirigent.  

 
 Jeg skal på bestyrelsens vegne foreslå vores næstformand Lis Jørgensen 

 
  
Lis  takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter hun 
oplæste dagsordenen, 
 
 

1. valg af dirigent 
2. Valg af stemme udvalg  
3. Bestyrelsens beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag  
6. Valg i henhold til vedtægterne  
7. Fastsættelse af kontingent  
8. Fastsættelse af telefongodtgørelse 
9. Eventuelt  
2.  Valg af stemmeudvalg 
Elisabeth Juhl og Børge Larsen   blev foreslået og begge blev valgt.  

  
 

3. Bestyrelsens beretning. 



  
Københavns Post-Seniorers Generalforsamling 2019 

Beretningen 2019. 
 
 
Lad mig indlede beretningen med at gøre status over året, der er gået, set ud fra 
den målsætning, som bestyrelsen arbejder ud fra. 
 
I den forgangne sæson har der været god tilslutning til de planlagte arrangementer, hvilket vi tager 
som udtryk for tilfredshed med vores koncept:  foredrag, musik, rejser, hvor samvær er i højsædet. 
 
I forbindelse med vores fællesarrangementer har vi her måttet fravælge den efterfølgende 
sandwich. 
Det er for stor en udgift at forsætte med dette, efter at vores frivillige dame har meldt ud at hun 
ikke længere står til rådighed. Men vi siger tak til Gerda, fra hotel og restauration for hendes store 
indsats. 
Smørrebrød er ikke billigt, og da vi ikke har tilmeldinger til arrangementerne så vi ved hvor mange 
der kommer, er det sin sag at bestille smørrebrød til dagen. Skulle der dukke en arvtager op til 
jobbet som smørrebrødsjomfru - så kan tingene jo ændre sig igen. 
 
Jeg har lige været inde på tilmeldingen til vores arrangementer, og her må jeg komme med et lille 
hjertesuk. Der hvor der skal tilmeldes, og hvor der er betaling inde i billedet, skal man altid melde 
sig til - hos den som står for tilmeldingen, og det er vigtigt før, eller samtidigt med betalingen. 
Der er desværre stadigt nogen som indsætter penge til arrangementer / rejser uden at melde sig 
til. 
Det giver problemer for vores kasserer at der indsættes penge uden navn / medlemsnummer på 
indbetaleren. 
 
Det er ikke altid at man har succes på alle fronter. Den planlagte tur til den sydlige del af Danmark 
hvor - Fyn, Sønderjylland og Falster var turens målområder, måtte desværre aflyses grundet den 
manglende tilmelding. Om det var prisen, turen som sådan eller andet, kan være svært at sige. 
En alternativ tur var ikke lige noget vi havde i kortene på det tidspunkt - hvor en rimelig tidsfrist for 
tilmelding skulle ske. Muligheden for alligevel at få en oplevelsesrejse lykkedes dog for et par 
måneder siden hvor der nu er mulighed for at komme 8 dage til Tjekkiet i juli måned.  
 
De kommende rejser til den nye sæson - Juleturen senere i år, og ferierejsen til næste år er på 
beddingen og vil kunne læses i det kommende Nyhedsbrev, og som altid på hjemmesiden.  
  
Som tidligere nævnt er medlemstallet af naturlige årsager jo faldet en smule. 
Nuværende antal medlemmer i foreningen er 528. Der er kommet nye til, men afgangen  
er større end tilgangen, hvilket vi jo nok må se i øjnende fremover. 
 
I det forløbne år er der udsendt 116 gavekort til medlemmer fra 65 år, og opad med 5 års spring 
efterfølgende. Lis har fuldstændigt styr på fødselsdagene, og modtager mange smil fra 
fødselarerne. 
 
For et par år siden oprettede vi en Facebook-side, hvor der løbende bliver skrevet lidt om hvad der 
er sket, og hvad der er på vej i foreningen.  
Siden fungerer efter hensigten, og man kan straks aflæse den forhøjede aktivitet, på hjemmesiden 
når der er nye indlæg.  Hjemmesiden er for øvrigt blevet udvidet med informationssider fra 
Regionen, sider der fortæller om kommende arrangementer, og nyhedsbreve fra 
regionsformanden. Man kan finde linket på forsiden. 
 
Den årlig Generalforsamling i Postpensionisternes Landsforening blev afholdt den 4 april i 
Fredericia, med et flot deltagerantal på 220 fremmødte, heraf 19 medlemmer fra København.         



For nuværende ser det lyst ud for foreningen, både med hensyn til medlemstallet der ikke er faldet 
så meget som forventet, og økonomien lander også på den rigtige side. Hovedkvarteret for 
foreningen er i årets løb flyttet til nye mindre lokaler, som allerede nu fungerer rigtig godt.  
Bestyrelsesmedlem Karsten Jensen trådte tilbage på mødet, og efterfølgende blev suppleanten 
Frank Vinding fra Postseniorerne foreslået, og efter kampvalg valgt ind, Vi ønsker Frank til lykke. 
 
 
Og hvad skete der så i det forløbne år. 
 
Den 4 maj mødte 36 rejseglade og forventningsfulde medlemmer op i lufthavnen - helt klar til en 7 
dages Mallorcatur. Det blev en fantastisk god tur med et hotel i særklasse. Det var nok et af de 
bedste vi har haft. Hjemrejsen den 10 maj kom alt for hurtigt. 
Den 16 maj var Cirkusrevyen på Bakken igen rammen om en dejlig sammenkomst, og for mange 
startede det med en tur i Hvide Hest. Hyggeligt samvær, og er det ikke det som det drejer sig om. 
 
Den 11 juli løb den årlige jazz dag af stablen, igen var Hvide Hest rammen om god musik og sang. 
 
Den 30 august blev Bakken lukket behørigt - som sig hør og bør. Over 110 medlemmer deltog       
og alle kom vist - så vidt vides - helskindet hjem igen. 
 
Den 29 september. Cafe-eftermiddag i gården, med pølser, god musik, taler, og stort lotteri 
                                                                                                       - 
 men det var jo ikke alle som vandt. 
Den 2 oktober, havde vi fælles arrangement, Jørgen Oulund fra eventyrenes klub berettede om 
menneskeædere i New Guinea.  På det tidspunkt var der sandwich bagefter. 
 

Den 2 november blev der som noget nyt afholdt Jule-Banko med Regionen som blev en stor 
succes. 
 

Den 13 november Kom en tidligere indsat i fængslet forbi. Det var en meget medrivende fortælling 
om de konsekvenser en uoverlagt handling, som blev til fængsel for drabsforsøg på konen. 
 

Den 21 november var det tid for Regionens Tema-møde, også her - en rigtig god dag. 
 

Den 27 november var det tid for Vinsmagning. Sidste års succes blev på alle måder fulgt op, og   
denne gang også med Portvin på smagsmenuen. Man turde jo ikke andet. 
 

Rejser kan man jo ikke få nok af, så den 2 til 5 december drog vi til Hamburg. Det eneste der 
manglede var lidt sne til at højne den ellers rigtig gode stemning på turen. 
 

Den 8 december var der også god stemning ved vores Jule - frokost/afslutning i Hvidovre. 
 

Og så i år:  Den 16 januar. Foredrag af Stig Ulrichsen om Kaas og Ryg. En fantastisk dag,       
hvor man bare havde lyst til at høre meget mere af denne foredragsholder.. 
 

Den 5 februar havde vi igen fællesarrangement hvor fik vi besøg af Kirsten og Erik Juul Andersen 
til en festlig formiddag - hvor der var sang og musik fra start til slut. 
 

Den 27 februar. Lillian Hjort West holdt her et medrivende foredrag om Holger Drachmann’s         
liv og levned, garneret med skøn-sang fra salen. 
 

Den 14 marts var der så Syng med. Opstarten blev en smule kaotisk, da’ Hvidovre Kommune 
havde valgt de lokaler vi i forvejen havde sat os på, til et kommunalt møde altså en dobbelt 
booking. Ikke et ondt ord om det, det er deres ret, men man havde glemt at informere foreningen 
om dette. Dagen blev dog reddet med pladsering i den ene ende af restauranten, hvilket kom til at 
fungere.  



Netop denne dag havde vi en ny aktør (Morten Rolskov) til levering af sang og musik. Han 
leverede varen på bedste vis, og hvis nogen var lidt knotne over opstarten, så kom humøret helt 
op igen. 
 
Allan Mylius Thomsen, er også en mand der leverer varen. I dette fællesarrangement Den 2 
april, fik alle en utrolig god formiddag med en mester i fortællekunsten. Vi fik et nyt syn på det 
gamle København hvor man havde billeder på nethinden efter dette foredrag om tiden som var. 
 
Det skal også med at der i løbet af sæsonen har været salg af billetter (uden for programmet), til 
Ørkenens sønner - En Fez i en Hornlygte Dette, og andre ekstra arrangementer, kan man kun få 
oplysning om ved fremmøde til vores møder hvor der vil være informationer, eller kikke ind på 
hjemmesiden jævnligt.  
 
Det kan dog undre, at der er medlemmer som kommer jævnligt - der fortæller at de har intet hørt 
om f.eks. datoen for Generalforsamlingen. Det er noget som er fremlagt ved møder, i 
debatkredsene, og vores ture samt hjemmesiden. Man må holde sig jævnligt opdateret - det er for 
dyrt at sende breve ud til alle ved opståede ændringer.  
Og så er det jo ikke engang sikkert brevet når frem i tide. 
 
Og hvad har vi så at byde på fremover. 
 
Jubilæet den 30 april kan man stadigt nå at købe billetter til - men de skal købes i dag. 
 
Den 7 maj afholder Regionen Skovtur på Bakken, og sidste chance for tilmelding er i dag. 
 
Den 22 maj. Her er der endnu et par billetter til Cirkusrevyen, og det er B-billetter. 7 stk. 
 
Den 10 juli har vi igen Jazz på Bakken, med tilmelding senest den 5 juli. 
Der er fremlagt materiale til de omtalte ture og arrangementer. 
 
Nykøbing Falster Revyen 20 juli. her er der en afbudsbillet ledig (sygdom). 
 
Juleturen vil i år blive en For-Jul ved Rhinen - arrangeret som bustur fra den 7/12 til den 11/12. 
til den helt rigtige pris. Der ligger allerede her i dag informationer fremme om turen, og vil man  
skrives på med det samme kan dette også lade sig gøre. 
 
Intet er umuligt - næsten 
 
Seniormedlem i 3F. Er du ikke medlem?  Hvert medlem af 3F giver et årligt tilskud på 350 kr til 
foreningen, og som om det ikke var nok - er der gratis adgang til fodboldkampe i den nye sæson. 
Så meld jer ind og støt sport såvel som foreningens finanser.  
  
Det kommende Nyhedsbrev vil blive fremsendt medio juli måned. 
 
Med den her fremlagte Beretning tror jeg at vi i al væsentlighed har rundet året, 
og skulle i mene der mangler noget, er i meget velkomne til at stille spørgsmål. 
 
Med en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde omkring rejser og møder i foreningen,  
hvor vi ikke er løbet ind i ”knaster” undervejs, vil jeg nu rette blikket imod vores ad-hoc udvalg. 
  
De ad-hoc´er - som troligt har stået på tæerne for at hjælpe - vor behovet var, står nu foran en 
ændring i sammensætningen. Annelise og Willy Prezmann, sammen med Ole Pedersen har  
valgt at trække sig tilbage fra dette frivillige værg.  
 



De har været servicerende i rigtigt mange år, og det siger vi dem tak for. Jeg vil godt bede alle        
ad hoc udvalgets medlemmer, som så rigtig mange gange før, komme her op til scenen. 

Formanden overrakte herefter en erkendelse for deres arbejde, og fortsatte: 
Med denne lille erkendelse af det gode frivillige arbejde i udfører, og har udført i foreningen, 
siger vi stor tak til jer alle. 
 

Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingens sobre behandling, og – 
forhåbentlig godkendelse. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget  
 

4. Regnskabet. Keld Eksing. 

Keld fremlagde regnskabet, med samtidig visning på storskærmen, og uddybede de enkelte 
punkter. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev enstemmig vedtaget  

5. Indkomne forslag. 

Der var ingen forslag.    

6. Valg i henhold til vedtægterne. 

Alle bestyrelsesposter er på valg hvert år. 

Bestyrelsen  

Carsten Majgaard  

Lis Jørgensen  

Keld Eksing  

Mona C Jensen  

Ejvind Wilms 

Bestyrelses suppleanter 

Per Borch 

Finn Jegind  

Alle blev enstemmigt valgt  

   

Formand: Carsten Majgaard, genvalgt med akklamation 

Kasserer: Keld Eksing, genvalgt med akklamation. 



Bestyrelsesmedlemmer (3): Lis Jørgensen - Evind Wilms og Mona Lise Cordova Jensen,  
blev valgt uden modkandidater. 

Bestyrelsessuppleanter:  Per Borch og Finn Jegind blev valgt uden modkandidater.  

Bilagskontrollanter: Inge Dam og Elisabeth Juhl, blev genvalgt. 

Bilagskontrollantsuppleant: Leif Nielsen og Børge Larsen, blev genvalgt. 

Ad-hoc udvalget  det består af 4 personer: 

Ulla Birk - Kurt Birk - Lilly Mikkelsen, og Arne Petersen   

Ulla-Kurt –Lilli- og de afgående medlemmer Annelise –Willy samt   Ole    blev kaldt op til 
formanden Carsten som takkede for deres store arbejde de havde gjort i årets løb , hvorefter de 
fik overrakt en vin gave  

Ad-Hoc suppleanter John Bach og Maiken Tagge   

7. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. som blev vedtaget  

8. Fastsættelse af Telefongodtgørelse: 

Bestyrelsen foreslog uændret telefongodtgørelse som blev vedtaget.  

 

 

9.Eventuelt: 
 
Carsten takkede for valget, og opfordrede forsamlingen til at komme med spørgsmål de gerne 
ville have uddybende svar på, eller om de havde nogle gode idéer til fremtidige aktiviteter  
 
 
Flemming  (Mørkhøj) 
Roste bestyrelsen for det gode arbejde de havde gjort i året løb, og synes foredraget med Julius 
Thomsen var rigtig god  
 
Torben Ankerberg  lykønskede Carsten med valget , og fortalte lidt om hvad regionen havde 
planlagt af aktiviteter i fremtiden  
 
Preben Ville gerne høre nærmere om hvilke aktiviteter der var i regionen.  
 
Poul takkede bestyrelsen, og glædede sig til det kommende Jubilæum   
 
Afgående bestyrelsesmedlem og sekretær Jes møller Jensen fik også overrakt en vingave af 
Carsten. Jes takkede for vinen og takkede bestyrelsen for rigtig mange gode timer sammen, og 
ønskede Finn Jegind tillykke med valget som ny bestyrelses suppleant.      
 
Lis afsluttede herefter og takkede for en god generalforsamling.   
 
Generalforsamlingen sluttede kl 15:20  


