
Referat af seniorgeneralforsamling 7. oktober 2014 afholdt 

Hobro Idrætscenter. 

 

Formanden bød alle velkommen til mødet, og beklagede at punktet eventuelt var gledet ud. 

 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Regnskab. 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg. 

 

22 fremmødte 

 

ad 1. Ove Andersen valgt som dirigent. 

 

ad 2. Formanden kom i beretningen ind på "legathjælp" som mange husker det. Det er nu fjernet og 

erstattet af et fast beløb, der kun udbetales til afdelingen. 

Fritidsulykkesforsikringen dersom den er valgt til, bliver erstatnings beløbet halveret efter det fyldte 

60 år. 

Årets arrangementer synes vi alle har været gode med fine oplevelser til følge, samt en rigtig god 

tilslutning, nu mangler blot den sidste, årets julefrokost, som afholdes på Næsbyhus 

produktionsskole. 

Bestyrelsen er allerede nu godt i gang med næste års program. 

 

Inspirationsdagene for efterlønnere på Metalskolen kan varmt anbefales. 

 

Faglig senior har igangsat et edb projekt kaldet "Net4u" der skulle udmunde i fælles program for 

hele landet. Vi har haft 2 personer på et introduktionskursus, hvilket bestemt ikke var nogen succes. 

Erik Jensen har på hovedbestyrelsesmøde givet udtryk for, at han ikke mente der skulle bruges flere 

resurser på. 



 

Den nye struktur som vedtaget på kongressen er nu sat i gang med projekt- og ad-hoc grupper. Erik 

Jensen er medlem af synlighedsgruppen og blev valgt til formand for den kommunale 

projektgruppe.  

Formanden kom kort ind på den "nærtstående" folketingsvalg, og var nervøs for indholdet i 

valgkampene, ville "drukne" i udlændinge politik og grænsebomme. 

 

Erik takkede bestyrelsen for et godt samarbejde, samt kontoret for deres store hjælpsomhed. 

 

Efter et par supplerende svar igen til legatpengene, blev beretningen enstemmig godkendt. 

ad 3. Regnskabet. Kassereren gennemgik dette, forklarede lidt om den for mange uforståelige 

regnskabsopstilling. Kassereren bad om, at der fremtidig blev betalt kontingent som anden 

brugerbetaling direkte til bankkonto, heri der blev indvilget. 

 

Bestyrelsen foreslog kontingentet til uændret i 2015. Hvilket der var enighed om. Kr. 150,-  

Herefter blev regnskabet godkendt. 

 

ad 4. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen kom med forslagsændring til vedtægternes §2a 

Ægtefæller, samlevere og enker efter metal medlemmer kvinde/mand kan deltage i klubbens 

aktiviteter, mod at betale arrangementets reelle pris. 

ændres til: 

Ægtefæller, samlevere og enker efter metal medlemmer kan deltage i klubbens aktiviteter. 

Dette blev enstemmigt vedtaget. 

 

ad 5. Valg 

a. Valg af formand på valg er:  

Erik Jensen genvalgt 

b. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer på valg er: 

Lundgaard Bager - Henning Andersen - Kristian Madsen - Jørgen Møller - Jørgen Pedersen -  

Finn Kristensen. alle genvalgt 

 

c. Valg af 3 bestyrelses suppleanter på valg er: 

Jens Peter Buus (ønsker ikke valg) Elof Sørensen - Bent Højgård. Elof og Bent genvalgt 

Nyvalgt blev Ole Larsen. 

 

d. Valg af bilagskontrollant på valg er:  

Erik Nielsen genvalgt 



 

e. Valg af bilagskontrollant suppleant på valg er: 

Jens Rohde ( er udtrådt af klubben ) 

Nyvalgt blev Svend Bach 

 

ref /Finn Kristensen                                Dirigent / Ove Andersen 

 


