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Referat. 

Jan bød velkommen og foreslog sektionsledelsens kandidat som dirigent, Per Mygind, som blev 
valgt med applaus. Per kunne konstatere, at årsmødet var rettidigt indkaldt, og gav herefter ordet 
til Jan. 

Jan gav herefter sektionsledelsens beretning for 2014. Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

Jan fremlagde regnskab for 2014 og budget for 2015. Begge dele blev godkendt af forsamlingen 
uden anmærkninger. 

Frede Miller Jørgensen og Leif Rasmussen var på valg, og mens Leif var villig til genvalg, havde 
Frede besluttet at stoppe. Sektionsledelsen foreslog Jan Heine Rasmussen som nyt medlem og da 
der ikke var andre kandidater blev både Leif og Jan valgt med applaus. 

Under eventuelt takkede Jan Frede for hans mangeårige indsats og overrakte en gave til Frede. 
Frede takke forsamlingen for stor opbakning. Der var spørgsmål fra forsamlingen om hvorfor 
seniorer skal betale fuld kostpris i andre sektioner. Jan svarede at han har fået gennemført tilskud 
til seniorer i ølsektionen, men at andre sektioner har det i deres vedtægter at seniorer skal betale 
fuld kostpris. Jan fortalte at klubbens holdning er, at det ikke er rimeligt at seniorer skal betale fuld 
kostpris når de betaler kontingent til klubben og til sektionen. Elin spurgte om et besøg i det nye 
hovedkontor og Jan lovede at undersøge muligheden på klubbens kommende generalforsamling. 

Herefter takkede Per forsamlingen for god ro og orden, og Jan takkede Per for at styre os alle 
sikkert igennem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formandens beretning for 2014 

Ved udgangen af 2013 var vi 262 medlemmer, vi har fået 15 nye medlemmer og 13 medlemmer 
har udmeldt sig af seniorsektionen. Ingen af de udmeldte har været utilfredse med sektionens 
tilbud, men er af forskellige årsager ikke længere i stand til at benytte sektionen. Derfor. 

Jeg har ingen informationer om dødsfald blandt sektionens medlemmer. 

Vi er således 264 medlemmer ved udgangen af 2014. 

Jeg blev indvalgt i sektionens ledelse sidste år og da vi på det efterfølgende møde konstituerede os 
blev jeg valgt som ny formand. Jeg har ikke noget ønske om dramatiske forandringer, men 
besluttede at bestræbe mig på at normalisere forholdet til IBM Klubben. Det har i en periode være 
anstrengt. Jeg synes selv at det er lykkedes. Jeg har et godt forhold til Klubbens formand, Boris, og 
til Klubbens sekretær, Kirsten. 

Jeg deltog i Klubbens generalforsamling godt en uge efter vores årsmøde, og de andre i 
sektionsledelsen syntes at det ville være en god ide at jeg rejste spørgsmålet om det rimelige i 
kontingentforhøjelsen til Klubben, fra 20 kr. til 25 kr. Derfor gik jeg på talerstolen og spurgte hvad 
de 5 kr. skulle gå til. Da jeg fik at vide at de skulle gå til fælles arrangementer for IBM’ere bad jeg 
om at seniorerne skulle slippe da vi jo ikke har mulighed for deltage i disse arrangementer og jeg 
fik tilsagn om at man ville se på det. Jeg kommer om lidt tilbage til resultatet. 

I 2014 havde vi planlagt 11 arrangementer. Vi gennemførte 13 arrangementer da to blev gentaget 
på grund af stor tilslutning. Besøgene på Københavns Universitet og på Ordrupgaard var begge så 
store tilløbsstykker at de måtte gentages. I alt har vi haft 655 deltagere i vores arrangementer. 493 
medlemmer og 162 ledsagere. Det er en nedgang i forhold til sidste og forrige år, så vi vil arbejde 
på at gøre arrangementerne bredere og mere interessante for flere. Vores eneste formål er at lave 
arrangementer for jer, så derfor er det vigtigt at så mange som muligt har lyst til at deltage. 

På dette tidspunkt i beretningen plejer der at være en gennemgang af sidste års arrangementer 
med tilhørende lysbilledshow, men det har jeg besluttet at droppe. Jeg vil hellere tale om 
fremtiden end om fortiden. 

Og hvordan ser fremtiden så ud for os?  

Vores hjemmeside er under ombygning. WebCreator bliver nedlagt ved udgangen af februar, så 
Leif og jeg arbejder på at omlægge den til WebEditor, som er det nye værktøj. Vi bestræber os på 
at beholde det nuværende design, men det kan ikke lykkes 100%, så I må bære over med os hvis 
der er småting som ikke helt ligner sig selv. Det er stadig den samme adresse, 
www.seniorsektionen.dk, og samme bruger, senior, og samme adgangskode, hulkort. 

Vores tilskud fra IBM er uændret i forhold til sidste år på kr. 22.000 og det er vi naturligvis 
taknemmelige for. Derfra skal trækkes et underskud på 4.415 kr. fra sidste år. Jeg overså et bilag 
fra skovturen i mit regneark. Det kunne jeg have reddet ved afregning af julefrokosten ved kun at 
nedsætte prisen med 60 kr. pr. person. Nu nedsatte jeg prisen med 95 kr. pr. person, så desværre.  

Vi behøver dog ikke tage det så tungt endda. Da jeg var til sektionsledermøde i juni måned fik jeg 
at vide, at man havde besluttet at overføre de 5 kr. som kontingentet steg med, til os. Da jeg så 

http://www.seniorsektionen.dk/


gennemgik regnskaberne fornylig kunne jeg konstatere, at vi ikke havde fået pengene i 2014 og jeg 
gjorde Klubben opmærksom på det.  

Nu har vi så fået vores totale budget for 2015, og der fremgår det, at vi kan disponere over vores 
tilskud på kr. 22.000 fratrukket vores underskud på kr. 4.415, altså kr. 17.585 men plus de 5 kr. pr. 
medlem fra februar 2014, i alt kr. 14.395, lig med i alt kr. 31.980. Det er ekstraordinært for 2015 så 
det kan gå hen og blive et sandt jubelår. Et forslag kunne være et år med to skovture: en i juni og 
en i august/september. Hvad mener I? Kunne det være interessant for jer? 

Jeg vil gerne takke de øvrige i sektionsledelsen, Aase, Lena, Frede og Leif for godt samarbejde i 
2014 og en stor tak til jer alle som bakker op om sektionen. 

Jan Smidt Johannsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regnskab for 2014 - IBM Klubben, Seniorsektion øst 

Indtægter:    

Sektionskontingent 
  

 kr.      77.700  

Deltagerbidrag 
  

 kr.    113.160  

Tilskud fra IBM 
  

 kr.      16.200  

Indtægter i alt 
  

 kr.    207.060  

    

Udgifter:    

Honorar m.m. 
  

 kr.        4.040  

Fortæring 
  

 kr.    156.647  

Entre 
  

 kr.      50.530  

Udgifter hjemmeside 
  

 kr.           258  

Udgifter i alt 
  

 kr.    211.475  

    

Resultat 2014 
  

 kr.       -4.415  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget for 2015 

Vi vil fortsætte tidligere års praksis, således at hvert månedsarrangement må have et underskud 
svarende til månedens kontingent. 

Tilskuddet fra IBM vil fortrinsvis blive brugt til Skovtur og Julefrokost, men er også et sikkerhedsnet 
for andre arrangementer. Tilskuddet for 2015 er kr. 22.000, fratrukket vort underskud for 2014 på 
kr. 4.415 men plus kontingentforhøjelsen til klubben på kr. 14.395 = i alt kr. 31.980. 

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

Vi har ikke andre faste omkostninger end de kr. 258 som hjemmesiden koster.  

Jan Smidt Johannsen 

 


