Post-Seniorernes Generalforsamling onsdag, den 27/4 - 2022

Prolog: Carsten.

Nu troede vi lige det gik så godt. Corona / covid 19 - begyndte så småt at stilne
af - og åbning af biografer, restauranter, foreningerne fik smilet frem igen indtil der ankom en ny spiller på banen, nemlig Omikron. Vi kan kun konstatere
fra sundhedsfaglige sider at det er noget der vil være i vores hverdag lang tid
fremover - sidestillet med den sædvanlige årlige Influenza, og dermed en
vaccination ekstra. Samfundet er i gang igen, men vi må leve med
eftervirkninger en rum tid endnu.
I 3F var der krise efter afsløringer som
kostede formanden sin post. Vi kan nu se fremad med en nyvalgt mand på den
utroligt magtfulde formandspost i 3F. Valget faldt på Henning Overgaard, og der
bliver en del at se til i disse tider. Vi er nu inde i en næsten utænkelig situation
for Europa - ja for hele verden. Den tryghed i dagligdagen der har været
igennem mange år, bliver nu overdøvet af krigstrommer som buldrer igen.
Et helt land er uprovokeret blevet trådt totalt under fode, og hvor der er fare
for yderligere eskaleringer. Vi må håbe på at der hurtigt kan sættes en stopper ikke bare for befolkningens nedsabling i Ukraine, men også stop for endnu en
magtsyg og kynisk leder med storhedsvanvid ud over alle grænser.
Det er med stor glæde jeg her i dag byder hjerteligt velkommen til alle
fremmødte, hvor vi som vanligt også har særligt indbudte gæster,
For 3F seniorer i Region Hovedstaden, Torben Ankerberg.
For Efterløn & Pensions klubben, ”RIE” Sørensen
Og for Postpensionisternes landsforening, Formand Johnny Madsen.
Inden vi nu begynder generalforsamlingen, vil jeg gerne bede deltagerne rejse
sig, og mindes de medlemmer der ikke længere er iblandt os
Æret være deres minde.

Punkt 1 på dagsordenen er valg af dirigent,
og på bestyrelsens vegne skal jeg foreslå vores næstformand Lis Jørgensen

Lis takkede for valget og læste herefter dagsordenen op.

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

Dagsordenen blev godkendt med efterfølgende valg af stemmeudvalg:
Inger Jacobsen og Signe Nielsen

Herefter blev beretningen fremlagt af formanden.

Bestyrelsens beretning.
Det blev så tid for afholdelse af generalforsamlingen i Københavns Postseniorer.
Beretningen i år vil måske virke kortfattet i og med den kun spænder fra den 3 - september
2021, hvor vi endeligt igen kunne samles efter de omfattende nedlukninger i samfundet, og
dermed også afholdelse af den udskudte Generalforsamling.
Og hvad er der så sket i den forløbne tid? Ja, den politiske og økonomiske situation i landet
er også strammet til - igen -. Regeringen har langt hen ad vejen styret forløbet godt, dog med
et par enkelte skønhedspletter man godt kunne have været foruden, men med det store
arbejde der trods alt ligger i at holde landet på fode kan det jo ikke undgås - og de helt
rigtige løsninger, ja dem haler oppositionspartierne op af hatten med det samme, og starter
straks et promoverings-show for deres eget parti - med tanker på et senere kommende valg.
Sørgeligt, men sådan har det jo altid, mere eller mindre, været i et demokratisk land.

Det er jo nok ikke gået nogens opmærksomhed forbi at der igen er landet lidt flere penge på
kontoen den 1 april. Hvor meget den enkelte har fået varierer jo, men baggrunden for
stigningen har PL formanden Johnny Madsen lovet at gi os en lille information om i
forlængelse af beretningen.
Man kan konstatere at vi nu efter nedlukningerne er på vej op igen med en markant større
deltagelse i de forskellige arrangementer. I den forløbne tid siden sidste generalforsamling,
har vi fra den 14. september til nu haft 12. dejlige samværsdage. Debatkredsene har igen
fået luft under vingerne, og emner har der jo været nok af.
Vores rejser er blevet et ømt punkt. Juleturen til Nordjylland blev en rigtig dejlig tur, på
trods af kong vinter som bestemte at der lige de dage skulle være snefald - men det var jo
også en juletur. Problemet med rejserne er den faldende tilslutning.
Juleturen var tæt på
en aflysning, Nytårsturen var ikke med den store tilslutning, og den kommende tur til
Budapest den 1.maj er med kun 20 deltagere den laveste i mange år. Selvfølgelig har
covid19, og dermed faren for at blive smittet spillet ind, men generelt falder tilslutningen.
Der skal være mulighed for fælles rejser til de som gerne vil med, og dermed må vi tænke i
nye baner, f.eks ture som med indhold ER planlagt i forvejen i rejsebureauet, og hvor vi ikke
er bundet af deltagerantal, og hvor der så kan forekomme enkelte rejsedeltagere uden for
foreningen, hvilket absolut ikke behøver at være negativt. Prisen skal jo være den helt
”rigtige” som jo matcher vores pengepung. Bestyrelsen går nu i tænkeboks. Vi ser på mulige
løsninger - og hvor jeg er helt sikker på - med et lille citat fra en tidligere statsminister:
I morgen kommer der en rigtig god løsning.
Og så er det jo tilladt forsamlingen også at komme med tanker og forslag.

Også andre ting må vi nu tilpasse i foreningen.
Det årlige salg af billetter til
Juleafslutningen har ikke længere Lommebøger til gratis uddeling på programmet, og
samtidigt er denne hyggestund med gløgg og æbleskiver blevet meget lidt besøgt. Det
betyder jo at der er et betydeligt antal æbleskiver og mange liter Gløgg til overs
hver
gang. Alle der dukker op skal have det lovede, men det er svært at styre når man henter 5/10
billetter for andre, og der herfor ikke er den store afsætning. Det er mange penge som på
denne måde bliver ”smidt ud”. Det er i orden at tage et ekstra sæt billetter med for
andre, men det er et problem hvis det tager overhånd, hvilket det desværre har gjort de
sidste par år - også før Corona ‘en gjorde sit indtog.
Ved den nyligt afsluttede Generalforsamling i Landsforeningen den 8 april deltog vi med
16 medlemmer fra Postseniorerne, og der var en rigtig god stemning fra starten med
udgangspunkt ”under uret” på hovedbanen. Landsforeningen kører rigtig godt med et
fundament af loyale medlemmer der ”vil foreningen”. Økonomisk har PL et rigtig pænt
”råderum” der giver plads til mange aktiviteter, med kurser i Rørvig, Pensionistkurser EU-ture, leje af feriehuse, og Posthornet med rejsebeskrivelser fra klubbernes rejser. Ikke
alle i vores forening er medlem, men det kan anbefales.
Som de fleste ved har vi har gennem mange år afholdt Fællesarrangementer sammen med
andre klubber. Her taler vi om Efterløns & Pensionist Klubben, og med Hotel og
Restauration. Medlemstallet falder jo også her, og ved årets udgang stoppede så Hotel og

Restauration, der var desværre ikke længere basis for at fortsætte foreningen.
Bedre er det gået med E&P Klubben som fortsætter - nu med ny Formand.
Økonomien er sund i foreningen, og kan delvis tilskrives de aflyste sammenkomster.
Medlemstallet er også faldet - hvilket er helt naturligt, selvom der ER kommet nye til.
Foreningen tæller i øjeblikket 404 medlemmer.
I det forløbne år er der udsendt 83 gavekort til medlemmer der fylder noget med 0 eller 5,
startende ved 65.år og derefter, hver 5. år. Og det har Lis fuldstændigt tjek på.
Året blev jo som før nævnt beriget med nogle arrangementer, og en enkelt rejse.
Lad os se lidt på dem.
2021.
Tirsdag den 14 september - Christian Friis fortalte om Udvandringen fra Danmark
Drømmen om Amerika. Mesterligt fremlagt, en rigtig god dag.
Tirsdag den 5 oktober - Fællesarrangement -Tina Christiansen underholdt med
fortællinger og sang med repertoire fra Liva Weel til Birthe Kjær. Et dejligt arrangement
hvor man nynnede med hele vejen hjem.
Torsdag den 21 oktober - Cafe-eftermiddag. Et brag af en dag i Hvidovre. Morten
Rolskov og kompagni leverede varen til fuld tilfredshed, det blev en senere hjemkomst end
normalt for de fleste.
Tirsdag den 2 november Nickolaj Andersen underholdt med Revyhistorier og fortalte om
kunstnere gennem 170 år. Igen et godt og givtigt fællesarrangement.
Fredag den 19 november GILA-VIN gæstede igen med Vine, ost og pølse.
Og en overraskelse til de fremmødte var jo ikke at foragte arrangementet blev afholdt gratis, og deltagerne fik deres indbetalte beløb tilbage.
Fredag den 3 til 6 december Juletur til Nordjylland. Det var en kølig, men utrolig dejlig
tur med oplevelser og lyssætning i skumringen.
Torsdag den 9 december. Dejlig dag i friheden med ”års-afslutning” Julefrokost hvor
Jørgen G Rasmussen stod for musikken. Dejlig ”afslutnings” dag.
2022.
Tirsdag den 1 februar - Fælles arrangement. Karsten Holm - leverede fantastiske
anekdoter og musik fra John Mogensens Liv, alle de kendte sange var bare med.
Tirsdag den 22 februar Pia Dahl leverede som vanligt en god syng med dag - hvem
skændes efter en god sang, nej vel? Med Musik på opfordring.
Torsdag den 10 marts Så var det tid til Syng med, og her var det igen Morten Rolskov der
satte stemningen i højsædet, med fællessang der ville noget.
Tirsdag den 5 april - Fællesarrangement. Fantastisk god dag hvor alle var oppe ved
nostalgiens alter med foredrag og musik, om og med Poul Reichardts store repertoire.

Fantastisk god dag hvor det var svært at få armene ned igen.
Vi sluttede af med en bid brød til de fremmødte deltagere
Husk vores hjemmeside hvor i har mulighed for at følge med i hele programmet for
sæsonen, og hvor meddelelse om aflysninger / ændringer i programmer kan læses.
Nyhedsbrevet forventes udsendt medio juli måned.
3F’s lokaler som vi jo befinder os i nu - ikke bare her - men også Hovedsædet (det grå
palæ), er noget som vi benytter flittigt - og der skal herfra lyde en stor tak til 3F. som stiller
lokalerne til rådighed, og en tak til personalet der altid står på spring med hjælp.
Intet er en selvfølge, og for at tingene skal kunne fungere ved de forskellige arrangementer,
så har vi jo det uundværlige Ad-hoc udvalg - i baggrunden.
(Der var ingen Ad-hoc’er på Generalforsamlingen så en erkendtlighed blev udskudt.)
Og således - alle sammen - er vi nu nået til vejs ende med beretningen. Jeg vil godt takke
bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft under de mildest talt besværlige tider med
aflysninger og ændringer der konstant har skullet bearbejdes.
Vi ser nu frem imod lysere tider og bedre arbejdsvilkår.

Jeg vil hermed overgive beretningen til forsamlingens sobre behandling.

Hermed sluttede Carsten beretningen Ingen havde bemærkninger til beretningen og
dermed blev den godtaget. Deltagere: 65

Lis fortsatte herefter til punkt 4. Regnskab.
Keld gennemgik regnskabet, som blev vist på storskærm, med nærmere forklaring til
enkeltheder. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet som primært gik på opstillingen og
som Keld redegjorde for. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.
5. Indkomne forslag.
Der var ingen forslag, og under dette punkt fik Johnny Madsen som lovet, ordet med en
baggrund for de lønstigninger der var landet, og yderligere kommer hos medlemmerne.
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
------blev alle genvalgt uden modkandidater.
Bilagskontrollanter:
Inge Dam modtog ikke genvalg, og efterfølgende blev Ethel Nielsen valgt ind.
Elisabeth Juhl blev genvalgt
Bilagskontrolantsuppleanter:
Leif Nielsen og Mogens Jørgensen blev genvalgt.
Valg til Ad’hoc udvalget:
Majken Tagge,
John Bach,
Kurt Birk,
Ulla Birk.
------blev alle genvalgt uden modkandidater.
7. Fastsættelse af kontingent.
Ingen ændring.
8. Fastsættelse af telefongodtgørelse.
Ingen ændring.
9. Eventuelt.
Her udspandt der sig en livlig debat om kommende tiltag i foreningen blandt de fremmødte
om vores fremtidige virke, og der kom rigtig mange gode forslag til foredrag, og udflugter
som endagsture. Bestyrelsen tager alle mulighederne ad notam.
Som nævnt i Beretningen er der mangel på deltagere til vores rejser for at vi kan have vores
egen bus. Med det fortsat dalende deltagerantal, må vi fremover godtage at de manglende
pladser optages af andre rejsende fra rejsebureauet, derfor en stor opfordring om at
tilmelde sig til vores rejser.

Lis afsluttede - med tak for god ro og orden under Generalforsamlingen - og bød
medlemmerne på frokost.

