
Referat af årsmødet i Seniorklub Djursland
i Birkehuset, Tirstrup

onsdag d. 21. marts kl. 11.00
Dagsorden:

1. Valg af dirigent: Knud Thorgaard

2. Orientering v. kredsformand Lisbeth Bøwes: Lisbeth måtte melde afbud pga. møde i 
København.

3. Formandens beretning: Jørn redegjorde for Seniorklubbens arrangementer i 2017 - i 
alt 10 arrangementer, hvor vi i 2016 havde 8.  Knud Erik havde på oversigten over 
årets økonomiske forbrug oplistet arrangementerne enkeltvis med deltagerantal, 
indtægter og udgifter. Oversigten var omdelt på bordene, så hver enkelt kunne tage et 
ark.

      
      Formanden udsender mails om kommende arrangementer til deltagerne. Desuden         
      ligger invitationen til det enkelte arrangement på Kredsens hjemmeside under Seni-
      orklub.
      Jørn kom med en opfordring om at melde afbud, hvis man blev forhindret i at møde op,  
      også selv om det blev i sidste øjeblik.
      Fra salen kom et forslag om at betale ved tilmelding til et arrangement. Forslaget drøf-
      tes i bestyrelsen. 

      Litteraturklubben har 11 medlemmer. Der var tilbud om hjælp, hvis nogle ønskede
      at oprette endnu en litteraturklub i Seniorklubbens regi. Det er svært at optage flere
      medlemmer i den nuværende gruppe, dels af pladshensyn i det enkelte hjem, og dels 
      af hensyn til samtalen/debatten.
      

4.   Orientering om klubbens udadrettede arbejde: Knud Erik fortalte om arbejdet i   
       Pensionistforum Østjylland, hvor Knud Erik og Leo deltager i møderne.
       Knud Erik er årsmødedeltager og kongressuppleant.
       Foraet har været aktivt siden 2005, og Seniorklub Djursland har i høj grad været med 
       til at præge aktiviteterne i dette forum.
       Der er 10 kredse, hvoraf de 9 er repræsenteret i Kongressen - kun Herning mangler.
       Ideudvekslingen mellem de enkelte kredse er et vigtigt punkt på møderne.
       Der har været et medlemsfald, men det er ikke klart hvorfor og heller ikke hvem, der 
       melder sig ud.
       De overenskomstansattes fordel ved medlemskab er mindre end tjenestemændenes, 
       men flugten skyldes måske i højere grad manglende aktivitet på seniorområdet i
       nogle kredse.
       Forslag fra salen for at forhindre medlemsflugt: de overenskomstansatte kunne betale
       1/3 mindre i kontingent.
       Ca. 21% af DLF's medlemmer er pensionister, og derfor må der også føres en an-
       stændig seniorpolitik - vigtigt, at pensionister får samme lønudvikling som de ak-
       tive ( røst fra salen ).



5.    Orientering om forbrug:  Knud Erik havde omdelt oversigten på bordene - se punkt 3.
       Indtægter, udgifter, balance fremgår af oversigten.
       Seniorklubben har de seneste år modtaget 50.000 kr. fra Kredsen.

6.    Indkomne forslag: ingen.

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: genvalg til alle.

8.    Forslag til ideer og arrangementer: Jørn fortalte om de 3 arrangementer, der indtil nu
       er afholdt i 2018: 
       1. Erik Lindsø i Sognegården Egedal, Rønde - fint og velbesøgt arrangement.
       2. Besøg på Kvadrat m. stor succes. 100 af vores medlemmer har i 2 omgange 
        besøgt virksomheden.
       3. Årsmødet i dag.

       Kommende arrangementer:
       4. 16/4 kl. 10: Viden Djurs
       5. 17/5: Hyllested kirke + Rugård
       6. 11/6: Bustur til Viborg
       Derforuden er der planer om et musikarrangement, noget med maskiner og jule-
       frokost.
       Ingen forslag fra salen.

9.    Eventuelt: intet.

       
       

        

    
 


