
Referat: 

Invitation udsendt med IBM Klub Nyt den 12. december 2016. 

1. Velkomst og foredrag om IBM nu og fremover v/IBM’s Nordiske Marketing og Kommunikations direktør Jan 
Simonsen     

2. Valg af dirigent – sektionsledelsen foreslår Flemming Kampff 

3. Formandens beretning 

4. Fremlæggelse af regnskab for 2016 

5. Fremlæggelse af budget for 2017 

6. Valg: 

a. på valg er Jan Heine Rasmussen og Leif Rasmussen 

b. Jan er villig til genvalg. Leif har valgt at stoppe 

Jan Heine Rasmussen blev genvalgt og Flemming Kampff blev valgt som nyt medlem 

7. Eventuelt – herunder gaver til gæstetaleren, dirigenten og Leif 



Inden selve årsmødet havde vi besøg af IBM’s Nordiske Marketing og Kommunikations direktør Jan Simonsen, som i en lille halv time gav 

os en interessant og inspirerende orientering om, hvad der rører sig i IBM lige nu. 

 

IBM Klubben, Seniorsektion øst, Årsmøde 2017-01-25 

Formandens beretning for 2016 

Ved udgangen af 2015 var vi 269 medlemmer, vi har fået 10 nye medlemmer, 7 medlemmer har udmeldt sig og 5 medlemmer er afgået 
ved døden. Det er Ib Kjeld Petersen og Richardt Finderup som begge døde d. 28. januar, Helton Broberg som døde d. 29. januar, Hans 
Lauritzen som døde 19. februar og endelig Jørgen Moltke-Leth som døde 23. december. Æret være deres minde… 

I 2016 havde vi planlagt 13 arrangementer. Vi gennemførte 15 arrangementer da to blev gentaget på grund af stor tilslutning. 
Byvandringen, besøget på Den Blå Planet blev begge så store tilløbsstykker at de måtte gentages, og vores nye medlem, Tenna, 
arrangerede uden for nummer et besøg i Ulvedalene til Kong Arthur. 

 Vi startede året med det sædvanlige årsmøde her i salen hvor 71 medlemmer deltog.  

 Den 22. februar havde jeg arrangeret et besøg i Bjørn Wiinblads hus i Sorgenfri. Her deltog 23 medlemmer og 11 ledsagere. Det 
var en gentagelse af det tilsvarende arrangement fra 2015. 

 Den 17. marts havde Leif arrangeret et besøg hos Nordisk Film i Valby med 38 medlemmer og 20 ledsagere. 

 Den 12. april havde Jan Heine arrangeret et besøg på Den Blå Planet. Her deltog 19 medlemmer og 6 ledsagere. 

 Intet år uden at Leif arrangerer byvandringer med Allan Mylius Thomsen. Igen sidste år var der to af dem da arrangementet var et 
af de der blev gentaget. Den 11. og 19. maj vandrede vi gennem Fælledparken. Den 11. maj deltog 26 medlemmer og 8 ledsagere 
og den 19. maj deltog 23 medlemmer og 11 ledsagere. 

 Den 13. juni var vi i Cirkusrevyen på Bakken. Endnu en gang arrangeret af Aase. 27 medlemmer og 15 ledsagere valgte at deltage. 

 Den 22. juni arrangerede Tenna en tur til Ulvedalene hvor Det Kongelige Teater spillede Kong Arthur. Det var et arrangement 
uden for nummer som tidligere nævnt, og var derfor uden tilskud fra sektionen. Der deltog 16 medlemmer og 18 ledsagere. 

 Igen i år havde jeg arrangeret en sejltur i juli måned. Den 13. var vi på Flakfortet. Det var en fantastisk tur med pragtfuldt vejr til 
både sejlturen og rundturen på fortet. 32 medlemmer og 9 ledsagere havde besluttet sig for at deltage. 

 Den 11. august havde Tenna arrangeret skovtur til Jægerspris Slot. 40 medlemmer og 6 ledsagere deltog i rundvisningen og 
efterfølgende frokost ved havnen i Frederikssund. 



 Den 15. september havde Niels Hald arrangeret et besøg på holmen. Vi var på rundtur i fregatten Peder Skram, torpedobåden 
Sehested og ubåden Sælen. Efterfølgende spiste vi frokost i marineforeningens kantine. 39 medlemmer og 13 ledsagere deltog. 

 Den 31. oktober havde P.W. Jørgensen arrangeret et spændende besøg i Frimurernes Stamhus på Blegdamsvej. Aase var vores 
tovholder. Der deltog 48 medlemmer og 13 ledsagere. 

 I november måned arrangerede Leif et besøg på Ordrupgaard, hvor vi så udstillingen om Monet. Det var et aftenarrangement, så 
Leif fik henvendelser fra adskillige civile IBM’ere. Vi endte med 39 medlemmer og 17 ledsagere. 

 Som sædvanlig afsluttede vi året med vores julefrokost. Denne gang var vi flyttet væk fra Taarbæk Kro. Efter en del søgen 
besluttede vi at holde den i Hansens Gamle Familiehave på Frederiksberg. Det var et udmærket sted men måske finder vi et andet 
sted til julefrokosten i år. Vi havde deltagelse af 87 medlemmer og 20 ledsagere.  

 I alt deltog 528 medlemmer og 167 ledsagere hvilket giver en total på 695 personer som har deltaget i vores arrangementer i 
2016. Det er en fremgang på 8 personer i forhold til året før og det er vi meget glade for. 

Som et forsøg på at forbedre vores kommunikation med jer får jeg nu lagt vores kalender i Klub Nyt, så I hele tiden kan følge med. Jeg 
havde også et link direkte til vores invitationer i Klub Nyt, men de holdt op med at virke da der kom en ny redaktør, så nu må I på 
hjemmesiden for at se invitationerne. I kan dog også gå direkte ind på hjemmesiden og hente invitationer. 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 datoen også på. Så snart der er lavet en invitation bliver den lagt ind, og så kan I tilmelde jer til den person, der står 
som arrangør. Husk dog på, at I er først tilmeldt når I har fået en bekræftelse. Jeg oplevede selv sidste år at enkelte mødte op uden at 
være tilmeldt fordi de havde brugt en forkert e-mail adresse. Heldigvis var der dog mulighed for at deltage alligevel men 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 adgangskode, hulkort 

Vi får stadig et pænt tilskud fra IBM, nemlig kr. 18.500 og det er vi naturligvis taknemmelige for.  

Jeg vil gerne takke de øvrige i sektionsledelsen, Aase, Jan, Leif og Tenna for godt samarbejde i 2016, og en stor tak til jer alle som bakker 
op om sektionen. 

Jan Smidt Johannsen 

 

 

seniorsektionen.dk/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskab for 2016 - IBM Klubben, Seniorsektion øst 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget for 2017 
 

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

ca. kr. 6.600 pr. måned 
 

Tilskuddet fra IBM vil fortrinsvis blive brugt til Skovtur og Julefrokost, 
men er også et sikkerhedsnet for andre arrangementer.  
 

Tilskuddet for 2017 er kr. 18.500 
 

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. 213 som hjemmesiden 
koster. Beløbet vil stige marginalt i 2017. 


