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Formandens beretning for 2017 

Ved udgangen af 2016 var vi 267 medlemmer. I 2017 har vi fået 5 nye medlemmer, 6 medlemmer 
har meldt sig ud og 8 medlemmer er sidste år afgået ved døden.  

De er: 

 Frede Bech Poulsen døde i februar måned,       

 Peter Vejse Møller døde i april måned,        

 Sigrid Ågård Jacobsen døde 16. juli,        

 Gitte Rønnow døde 22. september,           

 Per Mygind døde 8. oktober,           

 Nina Esmark døde 1. november,        

 Niels-Ole Møller døde 28. november, og    

 Jørgen K.W. Hansen døde 18. december. 

Æret være deres minde… 

I 2017 havde vi planlagt 12 arrangementer. Vi gennemførte 14 arrangementer da to blev gentaget 
på grund af stor tilslutning. Det Kongelige Teater og Byvandringen blev begge så store 
tilløbsstykker at de måtte gentages. Det er et arrangement mindre end 2016, da Det Kongeligt 
Teater havde flyttet deres udendørs arrangement til Aarhus. 

 Vi startede året med det sædvanlige årsmøde i Lyngby hvor 73 medlemmer deltog.  

 Den 23. februar arrangerede Jan Heine et besøg på Arbejdermuseet. Her deltog 43 
medlemmer og 11 ledsagere. 2 

 Den 29. marts havde Tenna arrangeret et besøg på Carlsberg med 44 medlemmer og 14 
ledsagere. 4 

 Den 27. april havde Flemming arrangeret et besøg i Operaen. Her deltog 23 medlemmer og 
8 ledsagere. 2 

 I maj måned arrangerede jeg to besøg på Det Kongelige Teater. Den 10. maj deltog 15 
medlemmer og 4 ledsagere og den 16. maj deltog 18 medlemmer og 6 ledsagere. 3 

 Den 13. juni var vi i Cirkusrevyen på Bakken. Endnu en gang arrangeret af Aase. 25 
medlemmer og 17 ledsagere valgte at deltage. 1 

 Sidste år havde jeg overtaget byvandringerne med Allan Mylius Thomsen fra Leif. Ligesom 
året før var der to af dem, da arrangementet var et af de der blev gentaget. Den 13. og 18. 
juli vandrede vi rundt i den indre by og besøgte De Ydmyge Steder. Den 13. juli deltog 32 
medlemmer og 8 ledsagere og den 18. juli deltog 26 medlemmer og 12 ledsagere. 4 

 Den 10. august havde Jan Heine arrangeret skovturen til Stevnsfortet. 33 medlemmer og 9 
ledsagere deltog i rundvisningen og efterfølgende frokost på Rødvig Kro. 1 



 Den 7. september havde Flemming arrangeret et besøg på Eremitageslottet i Dyrehaven. 
Efter rundvisningen på slottet kørte vi med hestevogne gennem Dyrehaven til Peter Liep’s 
Hus, hvor vi spiste frokost. 15 medlemmer og 4 ledsagere deltog. 4 

 Den 23. oktober havde Flemming arrangeret et besøg på Politimuseet med efterfølgende 
frokost på Cafe Sebastopol på Skt. Hans Torv. Der deltog 32 medlemmer og 6 ledsagere. 2 

 Den 31. oktober havde P.W. Jørgensen igen hjulpet med et spændende besøg i 
Frimurernes Stamhus på Blegdamsvej. Aase var også denne gang tovholder, og der deltog 
25 medlemmer og 8 ledsagere. 2 

 Som sædvanlig afsluttede vi året med vores julefrokost. Denne gang var vi flyttet til 
Restaurant Allegade 10 på Frederiksberg hvor vi også er i dag. Vi havde deltagelse af 93 
medlemmer og 20 ledsagere.  1 

I alt deltog 497 medlemmer og 127 ledsagere hvilket giver en total på 624 personer som har 
deltaget i vores arrangementer i 2017. Det er en lille tilbagegang i forhold til året før, og det 
skyldes til dels Det Kongelige Teaters flytning af deres udendørs arrangement, men forhåbentlig 
får vi fremgang i år. Hele formålet med seniorsektionen er at få så mange med til vores 
arrangementer som muligt. 

Flere af arrangementerne kom til på grund af henvendelser fra jer. Hvis nogen af jer får en god ide 
til et arrangement så skal I endelig ikke holde jer tilbage. 

Nu har vi i mere end et år lagt vores kalender i Klub Nyt, så I hele tiden kan følge med. I kan dog 
også gå direkte ind på hjemmesiden og se invitationerne. Jeg planlægger selv min tid nøje og jeg er 
sikker på at mange af jer har det på samme måde.  

De arrangementer vi planlægger kommer i kalenderen, og når aftalerne er på plads kommer 
arrangør og invitation også på, og så kan I tilmelde jer. Husk dog på, at I er først tilmeldt når I har 
fået en bekræftelse. Hvis I ikke får en bekræftelse, så tag kontakt til os igen. Det ville være 
ærgerligt at skulle være nødt til at afvise nogen på grund af manglende tilmelding. 

Hjemmesiden har stadig den samme adresse, seniorsektionen.dk/index.html,   
          og samme bruger, senior,     
          og samme hemmelige adgangskode, hulkort. 

Vi har endnu ikke fået besked om hvilket tilskud vi får fra IBM, men vi har fået at vide, at det ligger 
på ca. det samme som sidste år, hvor det var på kr. 18.500, så det håber vi på. 

Jeg vil gerne takke de øvrige i sektionsledelsen, Aase, Flemming, Jan og Tenna for godt samarbejde 
i 2017, og en stor tak til jer alle som bakker op om sektionen. 

Jan Smidt Johannsen 

Referat 

Frede Miller Jørgensen blev valgt som dirigent. 

Formandens beretning, regnskab for 2017 og budget for 2018 blev alle vedtaget med akklamation. 

Lise Andersen blev valgt som nyt medlem af sektionsledelsen. 

Under eventuelt fik Aase Gyldenvang samt dirigenten gaver med tak for deres arbejde for 
sektionen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget for 2018 
Vi vil fortsætte tidligere års praksis, således at hvert månedsarrangement 
må have et underskud svarende til månedens kontingent, som er ca. kr. 
6.500 pr. måned. 
 

Vi har endnu ikke fået besked om hvilket tilskud vi får fra IBM, men har 
fået at vide at det ligger på ca. samme beløb som sidste år, hvor det var på 
kr. 18.500, og det vil fortrinsvis blive brugt til Skovtur og Julefrokost, og 
som sædvanlig også som et sikkerhedsnet for andre arrangementer.  
 

Den pris vi annoncerer vil blive det maksimale, man kan komme til at 
betale for sin deltagelse. Den kan blive reduceret ved løntrækket 
afhængig af antal tilmeldte medlemmer. 
 

Vi har ikke andre faste omkostninger end de kr. 798 som hjemmesiden 
koster. Beløbet vil stige marginalt i 2018. 
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