GENERALFORSAMLINGEN
Referat fra
Generalforsamlingen
mandag den 19. februar 2018 kl. 13.00
i Fælleshuset, Nørrelunden 70, 5260 Odense S.
Fremmødt: Lene Persson, Ruth Petersen, Kaj Hansen, Àshild Videsen, Leo Sørensen samt ca. 100
medlemmer.
Rigtig hjerteligt velkommen til årets generalforsamling det er imponerende hvor mange der er
kommet. Vi vil give en beskrivelse af årets forløb, som Vi har oplevet det samt prøve at se lidt ind i
fremtiden.
Og I må gerne tage en øl eller en vand. Senere er der kaffe og lagkage.
Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, og bestyrelsen vil gerne forslå Hans Henning Klint.
Er der andre forslag?
Valg af dirigent: Hans Henning Klint blev valgt til dirigent, og gav ordet til formand Lene Persson
Beretningen:
Held og lykke med at styre medlemmerne, Hans Henning
Lad mig begynde med det triste. Også i 2017 mistede vi medlemmer:
Det drejer sig om:
Svend Larsen
Gunner Persson
Margit Lassen
Kurt Elert Hansen
Inge Holm
Kjeld Andersen
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig. Æret være deres minde.
Vi havde ved udgangen af 2017 393 medlemmer, og det bevirkede, at også det år blev et travlt år. Vi
har holdt 7 bestyrelsesmøder plus det løse, vi kan klare om mandagen.
Der har været musikalsk underholdning, foredrag, film, quiz og meget andet.
Vores forårstur gik igen til Kongsdals haver, og det var også igen en stor oplevelse. Vejret var med
os, og det var dejligt at sidde i haven med vores medbragte madder og måske en lille en til ganen.
Den lange tur var til Bornholm Det var en oplevelse på mange måder, men desværre ikke helt
udsolgt, og det har bevirket, at vi har overvejet, om vi skal droppe flerdagesture, hvad vi egentligt
nødigt vil. Problemet er, at flyture er dyre, hvilket kan være en hindring for nogle. Busture er
hyggelige, men vi har det princip, at det skal være til destinationer, der kan nås på en dag. Det er
ikke morsomt at bruge 4 af i alt 6 dage på de tyske motorveje eller andre veje, men hvis nogle har
ideer eller kontakter, må I endelig sige til.
På Bornholm besøgte vi bl. a. brugsuddeler Søren og Birgit i deres dejlige sommerhus i Allinge, og
det vil vi gerne sige tak for.
Nu gør vi i 2018 endnu et forsøg. Turen går til Altenahr i nærheden af Bonn, og så må det komme
an på en prøve, om vi skal fortsætte.
Juleturen gik til Holbøl Landbohjem og derefter over grænsen, så at der kunne købes ind til julen.
Høstfesten var en aften med høj musik og god mad. Den var udsolgt, og alle morede sig vist.
Dansegulvet var i hvert fald fyldt. Det samme gjaldt julefrokosten, og årets julegave var Danmarks
John, der underholdt med John Mogensen sange. Maden var fin, stemningen i top, og sådan morer
Højby sig.
Banko: Vi nar stor og glædelig tilslutning til banko. Den sidste før jul havde 80 deltagere. Og vi har
indtryk af, at man kommer, ikke bare for at vinde, men også for hyggen og det sociale samvær.

Gymnastik: der deltager mere end 60. Marna er stadig en inspirerende leder, godt assisteret af Elly
og Willy
Badminton: Går rigtig godt. Der er 28, der spiller hver onsdag kl. 8.30, godt organiseret af Johs.
Videsen, der også administrerer vores boldkasse. Der bliver spillet på et meget varieret niveau, så
alle kan være med, og når vi er færdige, kommer der en del medlemmer, som har dyrket bordtennis
og gymnastik.
Bordtennis. Vi har stadig bordtennis på programmet. Vi har fået Jørgen Lund til at stå for
aktiviteten, så det er i gode hænder. Vi har i øjeblikket 7, der spiller, så har man lyst til at være med,
er man velkommen til at møde op onsdag kl. 9.30
Idrætsmærket: var igen i år en succes. For at tage idrætsmærket, skal man gennemføre en række
gymnastikøvelser i hallen, og derefter kommer de udendørs aktiviteter som kuglestød, hammerkast,
længdespring og løb. Der var 22 i alderen 63-85, som bestod, hvilket er meget flot. Den stor tak til
Thyge, Villy og Karen, der var træner og dommer, og Thyge har tilbudt, at han igen i år vil lede
arrangementet, og det vil så være 8. gang. Vi håber også at have Karen med som træner og dommer.
Starttidspunkt vil blive annonceret i vores kvartalsprogram. Tak til alle tre
Bowling: Vi spiller i klub Harry, og der er mellem 20 og 30 medlemmer. Seniorforeningen deltager
med 10 faste samt et par, der er på standby på grund af sygdom. Der afholdes 2-3 seniorstævner
årligt, og det er meget hyggeligt at deltage. Der er fine præmier, og vi har ikke selv fundet ud af
systemet, men deltaget flere gange med små og gode præmier. Mød bare op, vi slutter altid med en
kop kaffe og hyggeligt samvær. Tak til Jytte og Leif.
Svømning er som beskrevet i Seniorforeningens blad blevet et rigtigt hygge/motionsforetagende,
hvor vi har det godt alle sammen, og nu kan alle svømme på det dybe. Vi er ca. 12, der deltager,
dvs. vi kører i egne biler, og Hans Erik arrangerer samkørsel. Tak til Hans Erik
Tennis: Jørgen Lund står for aktiviteterne., og der er 6 tilmeldte, men der er plads til flere.
Madlavning: Deltagerne nyder stadig den gode mad, de dejlige vine og det sociale samvær. Tak til
Eva for inspirerende ledelse.
Bogcafe: I bogcafeen mødes vi 3 mandage om foråret og 3 om efteråret. Der er 13 deltagere, og det
er et passende antal, når alle skal have mulighed for at komme med deres opfattelse af den bog, vi
har læst. Det er efterhånden blevet en tradition, at vi til det sidste møde inden sommerferien mødes
på biblioteket, hvor vi ser filmatiseringen af den bog, vi har læst.
I 2017 har vi læst: Når noget slutter, Godhavn, læst og set Stegte grønne tomater som film, Øen,
Lillys Danmarkshistorie og Dukkemageren. Vi har læst bøger, der foregår i lande som USA,
England, Grønland, Holland og Grækenland. Der var også en om dansk kvindeliv i 4 generationer.
Tak til Birgit Beukel, der har overtaget ledelsen
Cykelture: Vi har som i de foregående år 2 hold: et onsdagshold, ledet af Svend Aage Clausen og
Lars Taarup. Der køres max. 25 km i roligt tempo. Vi har i årets løb besøgt alle de smukke små
samfund inden for den radius, vi mener er fornuftig. Der er 10-15, der deltager.
Torsdagsturen er ledet af Keld Andersen og Poul Erik Rasmussen. Turene er fra 25 km til ca. 50 km.
Her har vi bl. a. været ved Klintebjerg og på skinnecykel fra Assens. Turene er annonceret i vores
program. Her er vi 15-20. Tak til Svend Åge, Lars Thaarup, Poul Erik og Keld.
Gåture. Om tirsdagen bliver der vandret i to grupper. Alle går jo ikke lige hurtigt. Birgit Hansen og
Astrid organiserer turene. Tak for det
Petanque og kroket: Der spilles om sommeren på grusbanen. Der er også mulighed for vikingespil.
Aktiviteten ledes af Erik Bang og Carl Erik
Alt dette kunne ikke foregå uden vores trofaste hjælpere. En stor og hjertelig tak til dem.
Også i år vil vi udtrykke ønsket om, at 2018 bliver et godt og spændende år for Højby
Seniorforening. Jeg vil gerne takke Ruth, Kaj, Leo og Åshild for et gnidningsfrit samarbejde. Det er
en fornøjelse at være en del af teamet.
Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen

Aflæggelse af årets regnskab.
Kaj Hansen aflagde året regnskab Vi kom ud med et plus på kr. 7.760,00 som nok er lidt for stort og
vi vil bestræbe os på at få resultatet i kr. 0,00 næste år. Se vedlagte regnskab.
Fastsættelse af kontingent for 2019: Uændret.
Indkomne forslag: Der var ingen.
Valg til bestyrelse: 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.
På valg er:
Lene Persson
Genvalgt
Ruth Petersen
Genvalgt
Leo Sørensen
Genvalgt
To suppleanter til bestyrelsen for 1 år.
Inge Rasmussen
Poul Larsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Ove Frank
Revisor
Hans Larsen Revisorsuppleant.
Eventuelt: Elly: Stor ros til bestyrelsen for det arbejde de har lavet. Lene tak.
Lene: Tak til Hans Henning for hans måde at styre generalforsamlingen på.
Referent
Leo Sørensen
Lene Persson
Formand

Hans Henning Klint
Dirigent

