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Referat af 

DI’s Pensionistforenings ordinære generalforsamling 

30. juni 2020 kl. 16.30 i 

DI, Rådhuspladsen, København 
 

Dagsorden:  1.  Valg af dirigent  

  2. Beretning for det forløbne år 

   3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år 

   4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen 

   5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år 

   6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2

    suppleanter 

   7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende 

   8. Eventuelt 

 

Efter generalforsamlingen holdt vicedirektør Steen Nielsen, DI, et indlæg om 

temperaturen på det danske arbejdsmarked efter coronakrisen samt om 

overenskomstforhandlingerne. 

 

Ad 1. Valg af dirigent 

Formanden Helle Søderberg bød medlemmerne velkommen til 

generalforsamlingen og foreslog, at Hans Erik Jørgensen blev valgt til 

dirigent, hvilket skete enstemmigt. 

Ifølge vedtægternes §4, stk.2, skal den ordinære generalforsamling 

afholdes hvert år i perioden 1. april til 30. juni. Denne betingelse er 

opfyldt. 

I henhold til vedtægterne skal den ordinære generalforsamling indkaldes 

med 3 ugers varsel. Indkaldelsen er udsendt 8. juni 2020. Indkaldelsen 

med dagsorden og årsrapport er udsendt 19. juni 2020. Herefter 

konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt 

rettidigt indvarslet. 
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Dirigenten konstaterede herefter, at den udsendte dagsorden i henhold til 

vedtægternes §4, stk.3 indeholder punkter som nævnt. 

Foreningen består af 104 medlemmer – 26 var til stede. Ifølge 

vedtægterne stilles ikke krav om hvor mange medlemmer, der skal være 

til stede ved generalforsamlingen, som således er beslutningsdygtig i de 

på dagsordenens punkter, 

 

Ad 2. Beretning for det forløbne år 

 Formanden aflagde følgende beretning: 

Siden sidste generalforsamling, der fandt sted i DI 25. april 2019 med godt 

50 deltagere, har foreningen planlagt og gennemført 4 arrangementer - alle 

med tilfredsstillende medlemstilslutning. 

På en strålende solskinsdag 23. maj 2019 deltog 32 medlemmer i en guidet 

tur på Frilandsmuseet, hvor vi besøgte både de store fæstegårde og de små 

husmandsbrug og fik et indblik i tidligere tiders boligindretning. Vi hørte 

om livet på gårdene: det hårde arbejde, relationer mellem familie og tyende 

og om en tilværelse med tæt kontakt mellem dyr og mennesker. Frokosten 

blev serveret i Frilandsmuseets restaurant. 

Den 9. september 2019 var der arrangeret besøg og rundvisning fra kælder 

til kvist i DR Koncerthuset. Vi så både den store koncertsal med plads til 

1800 personer og de 4 studier med plads til fra 170 til 1700 deltagere. Et 

særligt besøg gik til De Kongelige Repræsentationslokaler, der er det 

eneste sted i Koncerthuset, hvor der ikke er installeret røgdetektorer! Mens 

vi beundrede den imponerende arkitektur hørte vi også om akustikken, som 

er i verdensklasse. Frokosten skulle indtages i DR’s Restaurant: hverken 

det lokale vi fik anvist eller frokosten var verdensklasse!! Der deltog 33 

medlemmer. 

Foreningens julefrokost blev afholdt 10. december 2019 i ”Hansens Gamle 

Familiehave” på Pile Allé, hvor vi i de hyggelige omgivelser fik serveret 

frokost som sædvanlig med lækre hjemmelavede retter. Der deltog 53 

medlemmer i julefrokosten. 

Efter nytår fulgte vi op på tidligere arrangementer i Christian 4.´s 

København med et besøg på Rosenborg Slot 4. marts 2020. Her fortalte en 

engageret guide om slottes historie fra det stod færdigt i 1633 og blev 

benyttet som kongebolig frem til ca. 1710. Herefter var det kun kongebolig 

to gange: efter Christiansborgs brand i 1794 og under englændernes angreb 

i 1801. Vi fik rundvisning på slottets etager og så både private gemakker 

og repræsentationslokaler ikke mindst Riddersalen med de flotte løver i 

sølv. Turen sluttede i Skatkammeret, hvor vi kunne beundre de enevældige 

kongers og dronningers kroner, se Rigsregalierne og kronjuvelerne. 



Herefter gik vi samlet gennem Kongens Have til Cafe Leo, hvor vi fik 

frokost. Der deltog 48 medlemmer. 

Ugen efter lukkede Danmark ned, så først nu er det blevet muligt at afholde 

ordinær generalforsamling og planlægge nye arrangementer. 

 

Foreningens kontakter i DI 

Foreningen har en Samarbejdsaftale med DI, som bliver fornyet hvert år. 

DI har været så venlig at yde et tilskud i 2020 på kr. 36.400 til foreningens 

arbejde med at samle foreningens medlemmer til kulturelle oplevelser og 

samvær. Det er vi meget glade for og siger tak for. Det er en stor hjælp i 

vores bestræbelser for at give vores medlemmer nogle gode oplevelser. 

I forbindelse med fornyelse af Samarbejdsaftalen skal foreningen hvert år 

senest 15. september sende et årsregnskab, aktivitetsliste for det forløbne 

år samt en ansøgning med det kommende års budget og aktiviteter til DI. 

Bestyrelsen vil naturligvis sørge for, at dette krav bliver opfyldt. 

Vi har et godt samarbejde med DI, og foreningens kontaktpersoner sidder 

nu i henholdsvis HR og Økonomi. Vi sørger for gensidig information om 

ind- og udmeldelser, dødsfald samt efterløn og pensionering. Der er stadig 

lidt ”startvanskeligheder” bl.a. gik kontingentopkrævning ikke helt efter 

planen i år, hvilket DI har beklaget.  

I forbindelse med DI’s årlige arrangement for pensionister i oktober 2019 

oplyste Thomas Bustrup, at fremover SKAL man være medlem af DI’s 

Pensionistforening for at blive inviteret til det årlige arrangement. Samtidig 

fik foreningen pålagt at stå for invitation til arrangementet. Alt andet i 

forbindelse med mødet: dato, lokaleleje, opstilling, mad, oplæg og 

økonomi står DI for. 

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med DI. 

Medlemsstatus 

Ved generalforsamlingen sidste år bestod foreningen af 106 medlemmer. 

Ved denne generalforsamling er der 104 medlemmer i foreningen. Vi har 

i det forløbne år fået 8 nye medlemmer og 6 medlemmer udmeldt. 

 

Nye medlemmer:  

N.O. Coops Olesen 

Thomas Falk Jonassen 

Susanne Emanuel 

Malena Løjborg 

Lise Lotte Mahmoud 

Tina Sternest 

Peter Mikkelsen 

Jane Hedegaard 



 

Udmeldelser: 

Vibeke Baadsgaard 

Karin Ebeling 

Ea Pedersen 

Margit Olsen 

Anne Gøtterup 

Birthe Christensen 

 

Dødsfald: 

Desværre har vi siden sidste generalforsamling haft 3 dødsfald i vores 

forening, da Ruth Veje døde i juni 2019, Jørgen Brodam døde i marts 2020 

og Glenn Søgaard døde 6. april 2020. Jeg vil bede Jer rejse jer og lad os 

sammen mindes Ruth Veje, Jørgen Brodam og Glenn Søgaard - ”Æret være 

deres minde”. 

 

Foreningens kommunikation med medlemmerne 

Her i 2020 foregår langt den største del af vores kommunikation med 

medlemmerne elektronisk.  

Så husk – når I får en e-mailadresse – at give sekretæren besked. Det samme 

gælder, hvis en eksisterende e-mailadresse ændres.  

Der er et antal medlemmer, som fortsat ønsker at blive kontaktet og 

modtage indbydelser via brev. Det respekterer vi og forsøger så vidt muligt 

at få brevene sendt i god tid: de burde således nå frem til modtagerne 

samtidig med, at den elektroniske mail udsendes, men som nævnt de 

tidligere år bliver PostNords service om muligt stadig dårligere, 

langsommere og mere uregelmæssig. Hvis I derfor modtager brev med 

indbydelse på et sent tidspunkt og er i tvivl om jeres tilmelding pr. brev kan 

nå frem tide, foreslår vi, at I tilmelder jer telefonisk til sekretæren. 

Til sidst opfordrer vi jer til løbende at gå ind på vores hjemmeside di-

pensionist.dk, hvor oplysninger om kontakt, bestyrelse, datoer for 

kommende arrangementer og indbydelser bliver lagt ud. Her kan I også se 

omtale af og fotos fra foreningens forskellige arrangementer. Den 

opdaterede og velfungerende hjemmeside og de mange fotos kan vi takke 

vores webmaster Ole Bastue-Jacobsen for. 

Endnu et år er gået, og bestyrelsen siger tak for jeres deltagelse i vores 

arrangementer og opbakning til vores forening. Det er vi meget glade for. 

Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

 

 

 



Ad 3. Forelæggelse af årsrapporten for det forløbne år 

Formand Helle Søderberg gennemgik årsrapport 2019, som var 

underskrevet af Helle Søderberg, Bjarne Volmer Rasmussen, Thomas 

Hans Christensen, Steffen Egebjerg og Lola Marianne Werner. 

Årsrapporten blev fremsendt 19. juni sammen med den endelige 

dagsorden til generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten, og meddelte bestyrelsen 

decharge. 

 

Ad 4. Forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen 

 Der var ingen forslag. 

 

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende år 

Bestyrelsen foreslog, at det årlige kontingent 350,- kr, konstateres 

uændret. 

Godkendt af generalforsamlingen.  

 

Ad 6. Valg af formand og 4-5 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2 

suppleanter 

 Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ved generalforsamlingens begyndelse 

bestod af: 

 Formand Helle Søderberg – villig til valg, dog ikke som formand 

Bestyrelsen indstiller til valg af Helle Søderberg og nyvalg af Evy 

M. Christensen som formand 

Bestyrelsesmedlemmer: 

 Evy M. Christensen – villig til – indstilles til formand 

 Sekretær Jette Dipo – villig til genvalg 

 Bestyrelsesmedlem Lone Annette Hansen – villig til genvalg 

 Bestyrelsesmedlem Jens-Neuert Knudsen – ønsker ikke genvalg 

 Bestyrelsesmedlem Bjarne Rasmussen – ønsker ikke genvalg 

 Bestyrelsen indstiller: 

 Helle Søderberg 

 Connie B. Jørgensen (tidl. suppleant) 

 Niels Peter Ravn Eriksen (tidl. suppleant) 

Suppleanter:  

Bestyrelsen indstiller 

 Bjarne Rasmussen (tidl. bestyrelsesmedlem) 

 Allan K. Larsen (nyvalg) 

Godkendt af generalforsamlingen. 

 



 

Ad. 7. Valg af kritisk revisor samt 1 suppleant for vedkommende 

 Kritisk revisor Lola Werner blev genvalgt 

 Nyvalg af revisorsuppleant. Bestyrelsen indstiller Henning Fokdal 

Godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad. 8. Eventuelt 

Svend Henriksen informerede om, at der er arrangeret en golfturnering 1. 

september 2020 i Skovbo Golfklub, og han opfordrede medlemmerne til 

at gå ind på foreningens hjemmeside http://www.di- pensionist.dk  

Allan K. Larsen og Svend Henriksen mente, at HR atter skulle sende et 

brev til de pensionister, som ikke er medlem af foreningen og som derfor 

ikke vil modtage invitation til DI’s årlige frokost. 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingens dagsorden var 

udtømt, hvorefter han hævede generalforsamlingen, takkede for god ro og 

orden og overdrog ordet til formanden Helle Søderberg, som takkede 

dirigenten for en vel ledet generalforsamling, Helle holdt en lille tale i 

forbindelse med sin afgang som formand og takkede medlemmerne, som 

gennem flere år havde stemt på hende samt bestyrelsen for godt, 

konstruktivt og humørfyldt samarbejde. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Dato:_________________  _________________ 
Hans Erik Jørgensen (dirigent)  Jette Dipo (sekretær) 

 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

Generalforsamling 30. juni 2020  

     

     

Bestyrelsens konstituering efter 
generalforsamlingen 

     

Evy M. Christensen  Formand  

Connie B. Jørgensen  Næstformand  

Helle Søderberg  Kasserer  

Lone A. Hansen  Bestyrelsesmedlem 

Niels Peter Ravn Eriksen Bestyrelsesmedlem 

Jette Dipo   Sekretær  

Ole Bastue Jacobsen  Webmaster  

     

Suppleanter    

     

Bjarne Rasmussen    

Allan K. Larsen    

 
 
 



 

 

 

Indlæg af vicedirektør Steen Nielsen om temperaturen på det danske arbejdsmarked efter 

coronakrisen samt overenskomstforhandlingerne og en følge af krisen 

Steen Nielsen, som hare været 14 år i DI, startede sit indlæg med at pointere vigtigheden af, at 

den nye direktør Lars Sandahl, er fra erhvervslivet – kom fra SAS, hvilket har betydning for 

relationerne mellem DI og medlemsvirksomhederne. Ved sin tiltrædelse kom Lars Sandahl 

flyvende fra start på det grønne topmøde, hvor klimaplanen var at reducere CO2 med 70%, og 

som gav en god relation mellem regeringen og DI – klimapartnere. 

Lars Sandahl, som var topforhandler ved overenskomstfornyelsen og med stor dygtighed fik 

aftaler på plads uge efter uge sammen med arbejdstagernes topforhandlere – et spændende 

forløb. Der var store forventninger fra lønmodtagernes side med markante forbedringer – f.eks. 

var det 3F’s Byggegruppe, som ønskede 30 kr. mere i timen, som ikke kunne indfries, da det så 

ville placere Industrigruppen i lavtlønsgruppen – og så skulle Forligsinstitutionen forsøge at løse 

denne konflikt, men så kom coronakrisen og lukkede samfundet ned 11. marts – også 

Forligsinstitutionen, som DI så fik lukket op igen. Aftalerne mellem DI, CO-Industri og 

Transportgruppen faldt på plads, og man kan nu se 3 år frem til den næste overenskomstfornyelse 

med det for øje, at DI og Dansk Byggeri fusionerer 1. september i år, som vil give større stemme og 

gennemslagskraft. 

Coronakrisen, som berørte alle - såvel vores samfund som i hele verden, havde stor indvirkning på 

medarbejderne i DI. Uden varsel skulle 700 medarbejdere arbejde hjemme fra dag 1. Ingen gæster 

i DI – alle møder holdes online. Virksomheder lukkede ned og blev meget hårdt ramt på meget 

kort tid. Medlemmerne henvendte sig til DI med en masse spørgsmål om fyringer mv. 

Produktionen blev i mange virksomheder ændret – f.eks. produktion af værnemidler, og 

hjælpepakker blev designet til den enkelte virksomhed med henblik på lønkompensation i stedet 

for fyringer, i et konstruktivt samarbejde ”Task Force” mellem DI, DA og regeringen, som var 

nøglemedspillere for at holde hånden under virksomhederne. DI har stillet en masse forslag til 

regeringen som udskydelse af skatter, gøre de indefrosne feriemidler frie med håb om, at øge 

folks forbrug for at få hjulene i gang igen i samfundet. 

Steen Nielsen er positiv over udviklingen – DI har ikke gjort brug af lønkompensationen – 

medarbejderne har udført deres job hjemmefra og fået ros fra direktionen. Der bliver en del 

mindre rejseaktivitet for mange medarbejdere, som kan benytte online kontakt. Med hensyn til 

mæglingsmøder vil der stadig blive rejseaktivitet, idet man mener, at det er vigtigt, at den enkelte 

medlemsvirksomhed og DI mødes personligt.  

Steen Nielsen sluttede sit spændende indlæg med at pointere, at Danmark er godt med trods de 

store lån regeringen har måtte optage på grund af krisen, da statsgælden var betalt meget ned, og 

at det derfor var nemmere at optage lån. Alt i alt et spændende indlæg om meget store 

begivenheder og beslutninger i netop dette år. 

Jette Dipo/juli 2020  



 
 
 


