
Dl-s PENSION ISTFORENING
Formønd: Henning Fokdal

Næstformand: l ens Neuert-Kn udsen

Kasserer: Bj am e Rdsmussen

Bestyrelsesmedlemmer: lngrid Jensen saøf Lis Maurer
Sekretaer: Tom Rytlander, Høje Glodsoxe 61" 6.tv, 2860 Søborg

Tlf.: 3966 3956 - E-mail: tom.rytlander@orivat.dk
Hjemmeside: www,di-pensionist.dk

Referat af
D I's Pe nsionistforeni ngs ordinære generalforsamling

fredag, den 12. april 2013, kl. 16:30
hos

Dl, Hannemanns A116 25, 2300 København S

Dagsorden: 1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af arsrapporten for det forløbne år
4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen
5. Fastsættelse af kontingent for det fblgende kalenderar
6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2

suppleanter
7. Valg af kritisk revisor samt I suppleant for vedkommende
8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen holdt direktør Thomas Bustrup et foredrag om den aktuelle
situation i DI.

Ad 1. Valg af dirigent
Formanden Henning Fokdal, bød medlemmerne velkoillmen til general-
forsarnlingen og foreslog, at Hans Erik Jørsensen blev valgt til dirigent,
hvilket skete dnstemmigt.

Dirigenten talJ<ede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var
rettidigt og vedtægtsmæssigt indvarslet, idet indvarslingen skal ske med
mindst 3 ugers varsel, jfr. vedtægternes $ 4, stk. 7.

Indvarslingen og dagsordenen er udsendt den 19. marts 2013. Dirigenten
konstaterede, at den udsendte dagsorden overholder bestemmelsen i vedtæg-
ternes$4stk.3.

Der kan kun tages beslufiring om de på dagsordenen opførte sager.

Forslag fra medlerlmerne skulle have været bestyrelsen i hænde senest
den2. april 2013, jf.vedtægternes $ 4 stk. 4. Der er ikke indsendt forslagfra
foreningens medlemmer.
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Der stilles ifølge de gældende vedtægter ikke krav om hvor mange

medlemmer, der skal være til stede ved generalforsamlingen eller være

repræsenterede ved fuldmagt.
Der er 104 medlefllmer af foreningen. 40 medlemmer var til stede, idet

det skal bemærkes, at der på generalforsamlingsdagen var indkommet 4 afbud

p.g.a. sygdom.

Dirigenten konkluderede på denne baggrund, at generalforsamlingen var

vedtægtsmæssigt indvarslet og beslutringsdygtig i de på dagsordenen anførte

punkter og gav herefter ordet til formanden Henning Fokdal for aflæggelse af
beretning.

Ad 2. Beretning for det forløbne år
"Siden sidste generalforsamling har foreningen gennemført 4 arrangementer,

alle med en tilfredsstillende medlemstilslutning. Dette omtales i det følgende.

Sommerudflugten 2012
Som meddelt ved generalforsamlingen i 2A11, gik sommerudflugten til
Sanderumgaards Romantiske Have på Fyn.

Arrangementet, som havde 32 deltagere, fandt sted mandag d. 4. juni

2012. Turen foregik med bus fra Valby Station. Grundet udgiften til bustrans-

port var der en deltagerbetaling på kr. 200.

Der var afgang kl. 10.00 fra Valby Station. Vi giorde ophold på

Gl.Vindinge, hvor DI var vært ved en frokost. Efter frokosten, hvori Karsten

Dybvad og hans hustru deltog, kørte alle videre til Sanderumgård.

På Sanderumgård gav kammerherreinde Susanne Vind en orientering om

gardens historie, samt om slægten Juel-Vind Friis. Herefter var der lejlighed

til at tage en spadseretur i dsn romantiske have. Efter tffsn blev der ssrvsret

kaffe og tagkuge i den tidligere hestestald, som nu var indrettet til cafe. Ved

besøgets afslufiring var der lejlighed til at købe nogle af gfudens egne

produkter.

Besøg på Dieselhouse
Mandag den 29. oktober 2012 var der iurangeret besøg på Dieselhouse @&W
museet). I besøget deltog 35 medlemmer. Vi mødtes kl. 10 ved museet som

ligger på Elværksvej. Her blev deltagerne delt op i to hold, som med hver sin

ruoduiser fik en grundig og interessant rundvisning i museet samt ilJce mindst

også en præsentation af den dieselmotor som i 30 fu var "Verdens største

dieselmotor". Motoren har i perioden 1970 - 2004 været stand-by enhed på

H.C. Ørstedværket ved el-udfald.
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Efter rundvisningen spadserede deltagerne til Cafe Grand Vue beliggende på
øverste etage i Fisketorvet, hvor der var bestilt en frokostanretning.
Drikkevarer hertil var for egen regning.

Julearrangementet
Årets julearrangement var i ar henlagt til "fastlandet" og fandt sted den 11.

december 2012 på Cafe Petersborg, som er beliggende i Bredgade.
Til dette arrangement mødte 54 medlemmer op til en traditionel

julefrokostmenu med en efterfølgende kop kaffe som foreningen betalte.
Drikkevarer var også her for egen regning.

Forårets udflugf gik til Politimuseet på S*t. Hans Torv.
Den 18. marts 2013 kl. l0 mødte 51 medlemmer op til rundvisning på
politimuseet. Deltagerne blev delt op i to grupper, som frem til kl. ca.lZ fik en
meget interessant rundvisning i museet, samt en meget levende bereffring om
de temaer som museet pt. har på programmet under overskriften:
"Ondskabens væsen".

Herefter vandrede deltagerne til Nørrebros Bryghus, hvor der var bestilt
frokost platte til alle. Platten var inklusiv 6n øl og 6n snaps, men supplerende
drikkevarer var for egen regning.

Kommende arrangementer
Her vil jeg lige omtale sommerarrangementet som er fastlagt til den 6. juni
201 3.

Sommerudflugten går til Vestvolden" Rødowe, hvor vi f-ar en rundvisning
i det gamle artillerimagasin m.m. Der vil blive arrangeret to rundvisninger, 6n
kort og 6n længere.

Arrangementet afsluttes med frokost på restaurant Espehus. Drikkevarer
bliver også her for sgen regning.

Invitation til dette arrangement udsendes s€lfilmen med referatet af
generalforsamlingen.

Der kommer også til at ske noget i det kommende efterar, idet vi har faet
mulighed for tirsdag. den 29. oktober 2013 at besøge Københavns Fængslers
Museum, der befinder sig på Vestre Kirkegards ,4.116 3,2 sa7, 2450 Køben-
havn SV.

Museet drives af frivillige, som tidligere har været ansat på Københavns
Fængsler. Fængselsmuseet fortæller blandt andet historien om det
københavnske fængselsvæsen fra1662 til i dag.

Dette arrangement afuiger noget fra sædvanen i foreningen. Der luk*es
mix. 20 personer ind ad gangen, men de kommer til gengæld alle ud igen.
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Derfor har vi alrangeret det således, at der er tale om 2 hold, nemlig 6t
hold bestående af 20 personer, der starter kl. 10:00 og et andet hold, der
ligeledes kan bestå af max. 20 personer, der starter kl. I l:30. Varigheden af
besøget er i begge tilfælde IYz ttne. Hvordan vi ordner det med frokosten er
p.t. uvist.

Foreningens kontakter i DI.
Jeg kan meddele, at samarbejdsaftalen med DI er blevet fornyet for 2013 og
DI har igen i fu været så venlige at yde et tilskud på kr. 26.000,- til
foreningens arbejde, det siger vi tak for.

Foreningen sender hvert år, senest den 15. august et arsregnskab,
aktivitetsliste for det foregående ar samt det kommende ars budget og
aktiviteter tilDI. I lighed med foregående år, vil bestyrelsen sørge for, at dette
krav bliver opfyldt.

Medlemsstatus.
Ved generalforsamlingen den 24. april 2Al2 bestod foreningen af l0l
medlemmer. Siden er der sket en medlemstilgang på følgende 8 personer:

Jørn Møller-Nielsen Rødovrevei 89 2610 Rødovre

Glenn Søgaard Søndernrarken I 1 7 4340Tølløæ

Lone Annette Hansen Mqerslev Vænqe 66 1. th. 2500 Valbv

Bente Hollerup Mikkelboro Park 20 2970 Hørsholm

Grete Dybvad Hansen Abrinken 4 7100 Veile
Jette Nørgaard Grantoftevej 9 2670 Greve

Tenna Aqergaard Andersen Gammel Strandvei 444 3060 Esoeroærde

Jens Nielsen Lundebierqoårdsvei 234. 2th 2740 Skovlunde

5 medlemmer er udtrådt. I dag er der 104 medlemmer i foreningen og således
er der en nettotilgang på 3 medlemmer.

F oreningens hj emmeside
Hjemmesiden er nu kendt af medlemmerne. Det har vi kunnet konstatere ved
de seneste arrangementer, hvor tilmeldingerne allerede er begyndt at løbe ind
umiddelbart efter at et nyt arrangement omtales på siden og inden vi har faet
udsendt skriftlig invitation. Det kan vi takke vor webmaster Ole Bastue
Jacobsen for. Ole har til fulde formået at gØre siden kendt samt aktuel, således
at den nu bliver flittigt besøgt. Det siger vi dig tak for Ole.

Kontingentbetaling.
I forbindelse med kontingentbetalingen for 2013 har bestyrelsen kunnet
konstatere, at nogle medlemmer, nemlig de som ifttce har netbank, har oplevet,
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at det har kostet dem penge at betale via postkontor/giro. Det har enkelte
medlemmer beklaget sig over.

Bestyrelsen har derfor drøftet murigheden for
informationsmøde om hvordan man kan betalJvia netbank.
ge herom iløbet af efteråret.

Afslutning.
Endelig vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde i detforløbne ar."

Debat
Bjarne Rasmussen supplerede med at nærme, at han har været i kontakt medDI's økonomiaftleling, som har oplyst, at kontingentet kan rndbetales ved
hjælp af checks, hvilket blev taget tit Lftenetning.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen ikke havde
bemærkninger til den aflagte berefiring, som herefter godkendtes med
alJclamation.

Ad 3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år
Dirigenten gav ordet til kassererur Bjarne Rasmussen, som - ved hjælp af en
PowerPoint-præsentation fremlagde
ÅnsnnppoRT 2012:

at affangere et
Vi vil vende tilba-

ResultatopgØrelse for året ZOtz
l{ote

INDTÆGTER

Kontingent
Tilskud DI
Indtægter i alt
UDGIFTER

t M0der og arrangementer
Gaver og blomster
Hjemmeside
Udgifter i alt
RESUTTAT AF FORENINGSDRIFT
Renter
Ånrrs REsurrAT
Der foreslås disponeret således:
Overført til egenkapitalen

24.535
25.25A
49.785

(s4.22e)
(604)
(180)

(ss.013)
(5.229)

0
(s.228)

(5.228)

20Lt
kr.

2s.045
n.saa
48.545

(41.561)
(20e)

1.046
(42.816\
(42.816)

173
5.902

5.902

20t2
kr.

Godkendt GeneraiforsamlingsrEferat 20Td

ffi";*



NOTER

Møder og arrangementer
Cafe Petersborg
Generalforsamling
BRSW Pub
Gl. Vindinge & Sanderumgaard
Bestyrelsesmøder
Dieselhouse
Toms Fabrikker
Saga Queen
Roskilde Domkirk e I C af6 Vivaldi
Naverhulen

2012 20tt
kr. kr.

(15.000) 0
(10.6e4) (e.813)
( e.415) 0
(e.304) 0
(6.0re) (s.34e)
(3.7e7) 0

00
0 (1s.410)
0 (7.4e4)
0 (3.495)

{.54.229]. (41.561)

BALANCE pr. 31. december ZAtl

AKTIVER

TILGODEHAVENDER

DI
Andre udlæg og tilgodehavender
Tilgodehavender i alt

AKTIVER I AtT

20t2 20tt
kr. kr.

11.184 t5.662
0 750

11.184 t6.4t2

PASSIVER

EGENKAPITAL
Saldo l.januar
Årets resultat
Egenkapital i alt
PASSIVER I AtT

11.184

2012
kr.

16.412
(s.228\
I 1.184

11.184

16.412

20tt
kr.

10.510
5.9A2

16.4r2
16.412

Bjarne Rasmussen oplyste, at regnskabet er gennemgået af såvel DI som af
den kritiske revisor Kurt Vintov samt, at deaikke var bemærkninger hertil.
Dirigenten var i besiddelse af det af formanden og kassereren samt revisorer-
ne underskrevet eksemplar af en original årsrapport forsynet med de nødven-
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dige underskrifter, samt at interesserede kan få udleveret en kopi af
årsrapporten for 2012.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen godkendte
arsrapporten for 2012 og meddelte bestyielsen decharge.

Ad 4. f,'orslag fra medlemmerne eller bestyrelsen
Intet at forhandle.

Ad 5. Fastsætfelse af kontingent for dct følgende kalenderår
Bestyrelsen foreslog, at detnuværendelontingent på kr. 250.- pr. år også skal
gælde for kalenderaret 2014, hvilket blev vedtagettnstemmigt.

$d 6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ved generålforsamlingens begyndelse bestar af. Formanden Henning Fokdal

. Næstformanden Jens Neuert-Knudsen

. Ingrid Jensen

. Lis Maurer
r Kassereren Bjarne Rasmussen
. Sekretæren Tom Rytlander

Valg af formand
Bestyrelsen foreslog, at formanden Henning Fokdal genvælges til formand.
Dirigenten konstaterede, at dette skete dnstemmigt og med icklamation.

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen bestod inden generalforsamlingen af:. Bjarne Rasmussen - villig til genvalg
. Ingrid Jensen - villig til genvalg
. Jens Neuert-Knudsen - villig til genvalg
. Lis Maurer - villig til genvalg
. Tom Rytlander - villig til genvalg

Da der ikke {a, forsamlingen fremkom yderligere forslag, kunne dirigenten
konstatere, at følgende var valgt til bestyrbhen:
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. Bjarne Rasmussen

. Ingrid Jensen

. Jens Neuert-Knudsen
o Lis Maurer
. Tom Rytlander

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Formanden oplyste, at suppleanten Leif Olesen ikfte ønskede genvalg samt, at
Niels overgaard var villig til atblive genvalgt til suppleant.

Bestyrelsen foreslog derfor, at Lone Annette Håsen nyvælges til
suppleant samt, at Niels Overgaard genvælges til suppleanter til 6estyrelsen.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at Lone Annette Hansen og Niels
overgaard var valgt til suppleanter for bestyrelsen.

Ad 7. valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende
Dirigenten oplyste, at den kritiske revisor Kurt Vintov er villig til genvalg
samt, at JørgenBrodam er villig til genvalg til revisorsuppleant.

Da der ikke var andre kandidater til disse poster, kunne dirigenten konstatere,
at Kurt Vintov var valgt til kritisk revisor samt at JørgenBrodam var valgt til
revisorsuppleant.

Ad 8. Eventuelt
Forslag til et besøg på Rådhuspladsen
Ilse Toft udtrykte håbet om, at foreningen på et passende tidspunkt kunne få
en rundvisning i det nybyggede Industriens Hus på Rådhuspladsen. Den
almindelig stemning indikerede, at man glæder sig til at se den nye bygning.

Boggave til de tilstedeværende
Endelig oplyste formanden, at der til alle ved udgangen i en kasse befinder sig
en bog: "F{ANS sKov CHRISTENSEN fortalt af 33 stemmer,,
Alle er velkomne til hver at medbringe I eksemplar af bogen til evig arv og
eje.

Tilbud om at deltage i en golfturnering
Fra Bent Petersen, der havde måttet sende afbud på grund af sygdom, var der
fremsendt følgende invitation :
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INVITATION TIL GOLFTURNERING
DEN 2. SEPTEMBER 2OI3 KL. O8.3O
MØDESTED FREDENSBORG GOLF CLUBO
SKOVSWNGET 25, 3480 FREDENSBORG
Da flere medlemmer har foreslået, at der skulle aftroldes en golfturnering for
medlemmer af DI's pensionistforeritg, har vi taget tanken op, og reserveret baner
denZ. september 2013 i Fredensborg Golfklub.

Mødetidspunktet er kl. 08.30 og de første slår ud kl. 09.00, hvorefter man starter
med 10 minutters mellemrum.

Deltagerprisen er kr. 325,00 der inkluderer greenfee samt tre stykker smørrebrød
efter matchen. DrilJ<evare købes særskilt.

Har du lyst til at deltage, skal du foretage følgende:
Tilmelding: senest den 1. juli 2013 til Bent Petersen på email: bgnodebo@email.dk
eller pr.hrev til Nødebo Skovvænge 22,3480 Fredensborg-

Du skal opgive dit DGU nummer, golfklub du er medlem af, dit handicap.
Desuden må du også gerne opgive din email adresse eller privat adresse.
Davi skal afregne greenfee inden den 15. august 2013 bedes I indbetale kr.

325,0A senest denZ. august 2013 på min konto Bent Petersen 6300 1531397.
Jeg er i USA fra den 5. august tll22. august, det er derfor, jeg beder om

indbetaling senest den2. august 2013.
Med venlig hilsen
Bent Petersen - Kurt Vintov

Dirigenten kunne herefter konstatere, at der ikke var yderligere bemærkninger
til fremlæggelse under dette dagsordenspunkt.

Dirigenten kunne derfor konstatere, at dagsordenen var udtømt, hvorefter han
hævede generalforsarnlingen kl. fi:aZ og tallcede for god ro og orden og
overdrog ordet til formand Henning Fokdal, som takkede dirigenten for en vel
ledet generalforsamling.

(sekretær)

25. aprr120l3

24. apnl20l3
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Efter generalforsamlingen samledes opmærksomheden om direktør Thomas Bustrup,
idet medlemmerne under skærpet opmærksomhed pårtrørte foredraget om "Den
aktuel-le situation i DI".

Det var et interessant foredrag, der godtgiorde, at DI fortsat er yderst aktive på
såvel nuværende som kommende eksporfrnarkeder.

Den 16. april 2013 udgiver DI en redegørelse om Globalisering. Såfremt medlemmer-
ne er interesserede i at læse dette materiale, kan det dorvnloades på adressen:

rvww. di . dk/ globali seri n g

Ved et efterfølgende møde har bestyrelsen, med hjemmel i vedtægternes g 5 stk. 1,

konstitueret sig således :

Formand: Henning Fokdal
Næstformand: Jens Neuert-Knudsen
Kasserer: Bjarne Rasrnussen
Sekretær: Tom Rytlander
Bestyrelsesmedlem: IngridJensen
Bestyrelsesmedlem: LisMaurer
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