
Generalforsamling den 16. marts 2022 
 
Jeg ville starte med at byde jer alle hjertelig velkommen, både gamle og ikke 
mindst til de nye medlemmer, vi har fået i årets løb. 
En særlig tak til Anders Stenild, fordi du vil fortælle os om dit arrangement i 
forhold til Afrika. 
 
Inden vi begynder vil vi mindes syv af vore medlemmer, som ikke er mere. 
Nemlig 
Poul Staun Hansen, Hanne Staun, Laurits Rokkedahl, Erling Simonsen, Svend Erik 
Kragh, Jens Pedersen og Frank Staun. 
 
Lad os rejse os! 
 
Ære være deres minde 
  
Vi vil nu gå videre med generalforsamlingen og punkt et er valg af dirigent og 
stemmetællere. 
Til dirigent vil vi fra bestyrelsen foreslå Axel brun. 
 
Er der andre forslag 
Jeg giver hermed ordet til Axel 
  
 
 
Beretningen 
2021 har været et unormalt år for seniorklubben med aflyste og udsatte 
arrangementer, men nogle ting har vi dog været heldige at kunne gennemføre. 
Sidste års generalforsamling blev udskudt til den 25. maj, hvor der var lidt ro på 
Covid 19 
 
I juni måned var der en dejlig tur til Bornholm, og da der samtidig var meget fint 
vejr, blev det en meget vellykket tur. 
 
Allerede omkring august gik turen igen østpå, nemlig til København og 
Cirkusrevyen.  
Det var en 3 dages-tur, og som sædvanlig spiste vi stegt flæsk i Hansens have 
2.dagen var vi på kanalrundfart og inden Cirkusrevyen spiste vi på Postgården. 
Hjemvejen blev lagt forbi Sorø-akademi, hvor vi havde en meget dygtig guide. 
  



I september var der planlagt en tur til Vestjylland, men om det var Covid 19, der 
igen var lidt på vej op eller andet, der var skyld i for lille tilmelding, men turen er 
nu planlagt til midt i juni, og skulle hilse fra Poul Erik og sige, at der stadig pladser 
tilbage. 
  
 
Oktober bød på foredragseftermiddag ved advokat Henrik Nielsen, som 
gennemgik testamenter, arv og gaver, men ikke mindst, hvad en fremtidsfuldmagt 
indebærer. Jeg ved flere har henvendt sig til Henrik siden da. En rigtig god 
eftermiddag. 
  
Så er vi nået til november måned. 
Årets højdepunkt nemlig vores 25 års jubilæumsfest, som vi i bestyrelsen uden at 
prale, kunne kalde års fest.  
 
Folk ankom ved 17-tiden og blev budt indenfor i kantinen til en velkomstdrink for 
derefter at gå ind i en fantastisk pyntet Tårnsal. 
Aftenen bød på en tre retters menu med den gode årgangsvin - vin ad libitum, 
samt dejlig underholdning ved Lars Palle. 
 
Et særligt indslag var, at vi kunne hylde Axel for det store arbejde han i 25 år, 
har været sekretær i vores seniorklub. Det blev fejret med, at han fik overrakt 
en meget flot medalje med navn og logo. 
 
Der var dans til festen sluttede 23.30, og derefter fik gæster mulighed for at 
lave sig en hotdog  
 
Det var så slut for en dejlig fest, god mad, super fin musik, og kun glade gæster 
tog hjem efter en skøn aften.  
Igen en stor tak til bestyrelsen samt ægtefæller for det store arbejde med at 
gøre klar til festen. 
  
Midt i november blev det så igen en biograftur til Skørping. Bestyrelsen havde 
valgt filmen: ”Hvor kragerne vender”. Filmen har senere fået tildelt flere priser. 
På grund af lille plads derinde, var det er over to dage, men til næste år er den 
nye sal færdig, så kan de igen bespise 100, det glæder vi os til. 
  
Bowling har vi haft fire gange inden jul. Afslutning med julefrokost og vinterens 
eneste snevejr. Det var sent, inden de sidste var hjemme, og alle i god behold. 
Vi glemmer ikke julefrokosten lige med det samme. 



  
På grund af stor smitte aflyste vi bowling i januar. Vi har plads til flere, hvis 
nogen skulle have lyst. 
  
I februar afholdt vi to dage med hjertelungeredning. Det var en paramediciner, 
der underviste, og han gjorde det fantastisk. Bestyrelsens syntes, det var vigtigt 
at holde det ved lige, og gav derfor 100 kr. i tilskud pr. deltager. 
  
Det var lidt om, hvad vi har kunne tilbyde vore medlemmer i Seniorklubben. 
 
Der bliver ingen udlandstur i år, da det ikke kan nå og planlægges, men med det 
der sker i Ukraine lige nu, frister det nok heller ikke så meget, men der er 
planlagt to ture herhjemme i sommer, nemlig turen til Vestjylland og til Lolland-
Falsterrevyen. 
  
Det vil også i dag være på sin plads at takke alle i bestyrelsen for dejligt og 
konstruktivt samarbejde.  
 
Tak til Axel for de 25 år og en særlig tak til Ann Mikkelsen for at ville fortsætte 
som Axels afløser. 
Et stort velkommen til Ann. 
 
Som sædvanlig en lille vits, så i kan trække på smilebåndet. 
  
Man er ved at være gammel, når man møder vennerne på apoteket i stedet for 
diskoteket. 
 
Til slut en tak til alle fremmødte og tak fordi i kan bruge mig som formand 
 
Gregers Gregersen 
  


