
Generalforsamlingsreferat Pensionistsektionen BUPL Hovedstaden 3.5.22 

Dagsorden : 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen 

3. Indkomne forslag 

4. Fremtidig virksomhed 

5. Valg af bestyrelse. Formanden og de to suppleanter er på valg 

6. Eventuelt 

Ad 1. Jens Jørgensen blev valgt og bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt 

indkaldt.  

Ad 2. Hanne Pårup fremlagde beretningen for perioden september (på grund af Corona) og frem til nu. 

Medlemstallet er stabilt omkring 474. Vi skal have afklaret, om der er en tydelig automatik i orienteringen 

af nye medlemmer. Herunder færdiggørelse af en velkomstfolder til de nye. 

Hanne berørte den aktuelle situation i Ukraine og citerede Nordal Grieg ” krig er foragt for liv ” og omtalte i 

den forbindelse de fratrådte kolleger, der stiller deres erfaringer til rådighed i forhold til den massive 

flygtningestrøm . Forventningen e,r at respekten for deres indsats afspejles i, at der ikke modregnes i 

pensionen. Økonomisk rammes alle på overførselsindkomster hårdt af inflation og stigende priser, så vi 

venter spændt på, hvad regeringen og folketinget får forhandlet igennem i forhold til ekstraordinære 

tilskud. 

Sidste generalforsamling 30. sep. sluttedes af med Tine Roos oplæg om Cobra ud fra en politisk vinkel. 

26. oktober havde vi en fantastisk tur til Louisianna. Fin udstilling og oplæg om Pia Arke. God frokost og tid 

til fri leg inden hjemturen. 

8. december holdt vi den årlige Julefrokost. Denne gang på restaurant Vita.  

Lidt ekstravagant men vi havde lidt midler fra året før. Det afspejlede sig i årets aktiviteter. 

Og så lukkede Danmark ned igen. 

I det lys blev dette års aktiviteter meldt senere ud end vi havde ønsket. 

Generalforsamlingen i dag 

16.8. og 18.8. er der ”besøg” i forbundshuset 

25.10. foredrag af Lillian Hjort West om forfatteren Jørgen Riel 

5.12. Julefrokost i restaurant Vita 

Alle arrangementer kræver tilmelding på BUPL Hovedstadens hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse 

til Mie Rix på kontoret. Der er stadig ledige pladser til arrangementerne. 

Bestyrelsen har afholdt 4 møder om temaer, emner for aktiviteter og økonomi, deltagerantal, nyhedsbreve 

og velkomstfolderen. Faglige seniorer, brug hjemmesiden og tilmeld jer nyhedsbrev med tilbud, 

rabatordninger, og temamøder. Husk den gratis entre på Arbejdermuset. 



Hanne nævnte afstemningen om forsvarsforbeholdet og opfordrede til at gøre sin indflydelse gældende. 

Afslutningsvis opfordrede Hanne til at komme med kritik og kreative forslag til kommende aktiviteter. 

Beretningen blev godkendt 

Ad 3. Ingen indkomne forslag. 

Ad 4. Karen Magrete efterlyste emner /arrangementer med faglig relevans. Gerne i stedet for foredraget 

om Jørgen Riel. Astrid glædede sig til foredraget. 

Det blev nævnt at Benny Schytte havde noget i gang på La Santa Sport 

Askov Højskoles Midsommerkursus.  

Leif foreslog, om lokale vandregrupper var en ide.  

Forslag om at undersøge muligheden for at deltage i andre pensionistsektioners aktiviteter. 

Ad 5.   På valg Hanne Pårup , Formand. Genvalgt 

                          Leif Boss og Helle Gehrs Itkin. Begge suppleanter. Genvalgt 

Ikke på valg.        Inger Larsen og Jan Loftager. Begge bestyrelsesmedlemmer. 

Ad 6. ikke noget til punktet.  

Jens Jørgensen sluttede Generalforsamlingen af med en ”rejse” gennem tiden i arbejdet med 

pensionistsektionen. Gennem kurser, rejser, Brandbjerg højskole, Vedersø Klit og Askov Højskole. Jens er 

udover at være tilknyttet bestyrelsen via BUPL Hovedstaden stadig Leder af Børnehaven Amalievej på 

Frederiksberg. Tak til Jens 

Så var der frokost med vin øl eller vand, og kaffe.  

Mia Skou (næstformand i BUPL Hovedstaden) lagde vejen forbi og ønskede os en fortsat god eftermiddag. 

Efter en velfortjent frokost, sluttede vi dagen af med en lille times fællessang, under ledelse af Jon 

Hollesen. 

Teknikken drillede, det har vi vist oplevet før, men Jon er en improvisationens mester og førte os sikkert 

gennem de 8 valgte sange. Det blev en både glad og bevæget afslutning på en god generalforsamling. 

Tak til alle der deltog og en tak til kontoret for hjælp med dagsorden og tekster.  

Referent Jan Loftager 

 

  

 

 


