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Referat af Seniorklubbens generalforsamling den 27. januar 2022 

13 fremmødte 

 

Dagsorden med følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab: a: 2020 

                   b: 2021 
4. Indkomne forslag 
5. Valg: 

1 bestyrelsesmedlem for 1 år (Ketty på valg) 
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Jytte og Ulla på valg) 
1 suppleant (Hanne på valg) 1år 
1 revisor (Liese på valg) 1 år 
1 revisorsuppleant (Henning på valg) 1 år 

6. Kontingent 
7. Eventuelt 

 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Henning Jensen. 
Henning blev valgt. 

 
2. Bestyrelsens beretning 
Medlemmer 
Seniorklubbens medlemstal har været svingende i 2020 og 2021, der har været tvivl om 
betaling af kontingent, når der ikke var arrangementer på grund af corona. 
Bestyrelsen valgte at opkræve kontingent alligevel, og gemme pengene til arrangementer 
fremover. 
I 2021 havde vi 23 medlemmer. 
Under covid-19 nedlukning, blev der sendt nogle hilsner til vores medlemmer for at holde 
kontakten ved lige. 
Vi gør opmærksom på Seniorklubbens eksistens og aktiviteter med artikler i Fagbladet, 
Fagklubbens nyhedsbreve og på Fagklubbens Facebook-gruppe. 

 
Bestyrelsen 
Under Covid-19´s nedlukning, har bestyrelsen holdt kontakten på mail og telefon. 
Normalt afholder bestyrelsen ca. 4 møder om året. 

 
Aktiviteter i 2020/2021 
Vores planlagte arrangementer i 2020 måtte vi aflyse, med undtagelse af generalforsamlingen, 
som nåede at blive afholdt den 23. januar 2020, inden landet blev lukket ned. 
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Vi prøver at gennemføre nogle af disse arrangementer i 2022. 
Vi fik heller ikke mulighed for at fejre vores 20-års jubilæum den 23. maj 2020. 
I december 2021, fik vi igen mulighed for at mødes til vores årlige julehygge, en aften med 
hygge, grin, pakkespil, mad og drikke. 
Vi bestræber os på at få så forskellige arrangementer som muligt. 

 
Pædagogiske assistenter og Pædagogmedhjælpernes fagklub 
Vi har haft et godt samarbejde med vores Fællestillidsrepræsentanter Tine og Kim, samt den 
tidligere formand Lars og den nye formand Joan. 
Vi deltog ikke i Fagklubbens online generalforsamling, men afleverede en meget kort beretning 
fra Seniorklubben. 
Også en stor tak til personalet i FOA´s kantine, der altid er meget samarbejdsvillige. 

 
Fremtiden 
Et næsten færdigt program for 2022 er på trapperne, vi håber på at corona ikke bliver skyld i, vi 
igen må aflyse arrangementer. 
Vi har søgt Fagklubben om et tilskud til en jubilæumstur/heldagstur til Fanø den 21. maj 2022. 
Fagklubben har bevilliget 10.000, - kr., som vi er meget taknemmelig for. 
Seniorklubbens bestyrelse har besluttet at give et tilskud på 5.000, - kr., da vi ikke har brugt så 
mange penge i 2021. 
Planerne er at fortsætte som en hyggeklub med socialt samvær og mulighed for ny viden ved at 
komme rundt og opleve forskellige ting og steder, med 4-5 arrangementer om året. 
 
Husk, tilmelding til Fagklubbens generalforsamling, mandag den 28. marts 2022. 
Tjek-ind kl. 17-17.30. 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Regnskab  
Regnskabet for 2020 og 2021 blev gennemgået. 
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet samt forslag til ændringer i teksten.  
Herefter blev regnskaberne godkendt. 

 
4. Indkomne forslag 
Bestyrelsen havde indsendt begrundet ændringsforslag til vedtægternes. 

Det vil give mening at ændre § 2, da Seniorklubben ikke mere får tilsendt materiale/blade inden 
for området, til videregivelse og information til medlemmerne. 

 
Nuværende: 
 
§ 2 FORMÅL 
Lave oplysende og underholdende arrangementer, samt informere medlemmerne om 
relevante ting der sker indenfor området. 
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Ændringsforslag: 
 
§ 2 FORMÅL 
At samle Fagklubbens pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere over 50 år samt 
efterlønsmodtagere og pensionister, til kulturelle, sociale og underholdende arrangementer 
med mulighed for ny viden, ved at komme rundt og opleve forskellige ting og steder. 
 
Ændringsforslaget til vedtægterne blev godkendt. 

 
5. Valg 
Der var spørgsmål til, hvorfor vi har en suppleant. 
Svar: Kan træde ind i bestyrelsen i tilfælde af et bestyrelsesmedlem træder ud i utide, og 
dermed undgå afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 
Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne, er dermed forberedt på en eventuel indtrædelse i 
bestyrelsen, har ikke stemmeret i bestyrelsen. 
Der var forslag om at ændre revisor til bilagskontrollant. Kan evt. ændres ved ændringsforslag 
til vedtægterne. 
 
Ketty blev valgt til bestyrelsen for 1 år. 
Jytte og Ulla blev valgt til bestyrelsen for 2 år. 
Hanne blev valgt som suppleant for 1 år. 
Liese blev valgt som revisor for 1 år. 
Henning blev valgt som revisorsuppleant for 1 år. 

 
6. Kontingent 
Fortsat 75,- kr. om året. 

 
7. Eventuelt 
Ketty orienterede om Fagklubbens kommende sociale arrangementer i 2022. 
Info kommer i næste Fagblad. 
 
Tak til Henning som dirigent 
  
 
Referent: 
Ulla Mikkelsen 
 


