
Kære pensionist/før/dspensionist og e2erlønner i BUPL Sydøst.  
  

GENERALFORSAMLING 2020  
Sted: TAMU, Præstegårdsvej 18, 4760 Vordingborg.  

Tid: Torsdag den 12. august 2021 kl. 11.30 – 16.00. (bemærk Hdspunktet ).  
  

30 medlemmer deltog.  
  
Dagsorden:  

1. Formalia. Herunder også valg af (dirigent, referent og stemmetællere).  
Dirigent Brita Topp, referent Bodil Mortensen, stemmetællere Lisbeth Møller og AnneQe Malmose. 
Generalforsamlingen er lovlig varslet.  
  

2. Beretning.  Herunder også en kort beretning fra lokalafdelingerne.  
Der er kommet 20 nye medlemmer, som har fået indbydelse Hl generalforsamlingen. Der 
er ca. 370 medlemmer på nuværende Hdspunkt.  
Solveig kom i beretningen ind på:  
Der sendes brev Hl medlemmerne 2 gange årligt, så alle har mulighed for at få informaHon om 
arrangementerne.   
Der sendes Hl nye medlemmer, når vi får adresselisterne fra BUPL Sydøst 4 gange om året.  
Vi er skiVet Hl Lån og Spar Bank. Det er vi glade for, og det gør det nemmere, når alle lokalafdelingerne 
også er under Lån og Spar Bank.  
Når lokalafdelingerne får negaHve renter, så skal de sende det Hl BUPL PensionistsekHon Sydøst, så 
betales negaHve renter.  
Der er rigHg mange arrangementer, der er blevet aflyst på grund af Corona.  
Solveig deltager som formand i BUPL Sydøst´s bestyrelsesmøder.  
På BUPL Sydøst´s hjemmeside kan alle arrangementer for PensionistsekHonen ses.  
Der er arrangement for førHdspensionister i Svendborg d. 26. og 27. oktober. Det koster 1020,00 kr. at 
deltage. Arrangementet er inkl. aVensmad og morgenmad.  
Der bliver skrevet i vores pjece vedr. medlemmernes mailadresser, at de kan sende det Hl 
lokalafdelingerne, så alle kan få besked om arrangementerne via mail.  
Beretningen forefindes på skriV.  
Herunder lokalafdelingernes beretninger. Her har der også været mange aflysninger på grund af 
Corona.  
Alle lokalafdelingernes akHvitetskalendere foreligger på skriV. Alle 
beretninger blev godkendt.  
  

             3. Regnskab 2019. 
Der var en drøVelse af kørsel Hl arrangementer, kilometerpenge for lokalafdelingerne m.m., 
samt brug af BUPL´s lokaler.  
Regnskabet blev godkendt.  
  
  



  4. Budget 2021.  
Herunder drøVelse af om generalforsamlinger kan udelades eller kun holdes hvert andet år.  
Der er bestyrelsesansvar, og derfor skal generalforsamling a^oldes hvert år, jævnfør vores vedtægter. 
BudgeQet blev godkendt.  
  

  5. Indkomne forslag. Forslag skal være skri2ligt, og være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før  
      generalforsamlingen.  

Ingen indkomne forslag.  
  

  6. Frem/digt arbejde.  
Solveig fremlagde fremHdigt arbejde.   
Vi vil hele Hden forsøge at have god kontakt Hl lokalafdelingerne. Det er folks eget valg, om de deltager 
i arrangementerne.  
Bestyrelsen skal helst bestå af folk fra alle lokalafdelingerne.  
Forslag Hl arrangementer modtages meget gerne.  
Here2er kom der en masse gode forslag:  
Landsarkivet – H.C. Andersen Museet – Koldkrigsmuseet på Stevns og Langeland – Sagabord – 
Revyerne Nykøbing F. og Cirkusrevyen – Tvedemose Champignon - Dyrehøjgård og Ø-ture. FremHdigt 
arbejde godkendt.  
  

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er Anne Lind Munk og Karin Marcussen.  
Anne Lind Munk valgt  
Karin Marcussen valgt  

  

  8. Valg af 2 suppleanter. 
  På valg er Inge Olsen og Karen Christensen.  

 Inge Olsen valgt      
Karen Christensen valgt  

9. Valg af bilagskontrollant og suppleant (revisor). 
På valg er Johnni Buch og AnneQe Malmose. 
Johnni Buch er valgt. 
AnneQe Malmose er valgt. 
  

  10. Eventuelt.  
Brita takkede generalforsamlingen for god ro og orden.  
Solveig takkede på bestyrelsens vegne for at medlemmer var mødt frem, og 
takkede dirigent Brita Topp.   

  
  
 Dirigent: Brita Topp      Referent: Bodil Mortensen      
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