
Generalforsamling den 25. maj 2021 
 
Jeg vil starte med at byde jer alle velkommen til vores 
generalforsamling, både nye og gamle medlemmer. 
Særlig velkommen og tak til Hans Flou, som vil vise film og billeder 
efter kaffen. 
 
Inden vi begynder, vil vi mindes fire af vores trofaste medlemmer, 
som er afgået ved døden 
nemlig: Keld Riise – Bodil Niis - Ivar Salling og Evald Skaarup 
 
Lad os rejse os op! 
Ære være deres minde. 
 
Vi vil nu gå videre med generalforsamlingen og punkt 1 er valg af 
dirigent og stemmetællere. 
Vi vil fra bestyrelsen foreslår Axel Brun. 
 
Er der andre forslag? 
 
Jeg giver hermed ordet til Axel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beretning 
 
2020 har været et meget unormalt år. 
Vi havde vores generalforsamling den 11. marts 2020. Det var det 
første møde med afstand og håndsprit. 
 
Senere blev vi frataget: 
Hilsen med håndtryk, 
Samvær i seniorklubben - med familie - naboer - venner. 
 
Det har været virkeligt hårdt for mange. Jeg håber, at vores 
medlemmer er sluppet fri for Covid19. 
Det har ikke været for sjov, vi har været lukket inde. 
 
Den 27. maj skulle vi på Lindholm Høje. Den måtte aflyses og blev 
gennemført i september, da der blev lidt luft i forsamlingsforbudet. 
 
Da håbede vi alle, at det ville blive godt, men vores foredrag med 
advokat Henrik Nielsen måtte også aflyses på grund af 
forsamlingsforbudet. 
Det påtænker vi kan gennemføres i efteråret. 
 
Til biografturen i Skørping havde vi reserveret to dage, da vi ikke 
måtte være så mange i salen. Det blev to gode dage med filmen 
”Lille sommerfugl”. 
Den handlede om et guldbryllup, der skulle have været som de 
fleste, men flere lig i lasten dukkede frem. Rollerne var flot besat 
med Jesper Christensen og Inge Lise Mynster som guldbrudeparret. 
Dagen var uden frokost eller kaffe på grund af Covid19. Det 
manglede vi i den grad. 
  
Julefrokosten og foredrag ved Hans Flou måtte også udsættes, men 
vi har jo været heldige at få Hans i dag. 
  



Det har i år ikke været muligt at gå til bowling, men vi kan kun håbe, 
at det bliver muligt i den nye sæson. 
 
Der har været tvivl om turen til Bornholm kunne gennemføres. 
Nogle var stadig nervøse med hensyn til Covid 19. - vaccination - 
m.m., men der bliver 40 til turen, som bliver gennemført. 
 
Det sidste, som er planlagt, er turen til København og Cirkusrevyen 
sidst i juli, den er fuldtegnet. Så håber vi bare, at vi kan få lov at 
være så mange i teltet, at der bliver plads til os. 
  
Seniorklubben vil gerne rette en stor tak til vores medlemmer for 
den tålmodighed og forståelse, I har udvist i forbindelse med 
aflysninger af vores planlagte arrangementer. 
  
Mit største ønske er, at vi snart må få normale tilstande tilbage. 
 
Jeg kan fortælle jer, at vi er i gang med at planlægge vores 25-års 
jubilæum. Vi vil alle i bestyrelsen gøre alt for at det bliver årets 
fest. 
 
Jeg vil samtidig takke alle bestyrelsesmedlemmer for den ildhu, I 
lægger for dagen.  
Når nogen påtager sig en opgave, bliver den udført til mindste 
detalje.  
Stor tak til dig Axel for dit arbejde som sekretær. 
 
Man går ikke i stå af at blive gammel, 
man bliver gammel af at gå i stå. 
  
Skal vi udbringe et leve for foreningen. 
 
Tak for ordet. 
  


