Referat fra Pensionistsektionens generalforsamling
Torsdag den 18. januar 2017 kl. 09.30
Før generalforsamlingen havde pensionistsektionen indbudt Mogens Blume Schmidt til at fortælle om
Robert Storm Petersen som tegner og menneske.
Mogens Blume fortalte, ledsaget af mange sjove Storm P.-tegninger, om humoristen og alvorsmanden
Storm P., som voksede op på Frederiksberg i København i en slagter familie.
Det var også lagt i kortene, at Robert skulle være slagter, men da han skulle slagte sit første dyr, kiggede
det på ham med sine bedende øjne og så var Storm helt på det rene med, at slagter skulle han ikke være.
Storm P. kom så til at tegne til Berlingske Tidende, hvor han hver dag i over 30 år leverede en tegning eller
skrev en ”flue”, som han kaldte sine små humoristiske sentenser.
Kun én dag leverede han ikke, det var den dag, hvor den Franske Skole på Frederiksberg blev bombet.
Storm P. var chokeret og helt ude af den, for han var en af de første, der fik bil i København, og hans garage
lå lige op til den Franske Skole, og det gik da også ud over hans bil, som han ofte besøgte i garagen, satte
nogle stearinlys op foran ved lygterne, og så snakkede han med den.
Som eksempel på sådanne fluer, han lavede, er nok den mest kendte den, som blev reklame for Tuborg,
som lyder: ”Du Herakles, hvornår smager en Tuborg bedst? Hvortil den anden vagabond svarer – hver
gang!” Den var slet ikke lavet som reklame, men som en flue til avisen, og først meget senere købte Tuborg
den og brugte den som reklame.
Som et andet eks. på fluerne, sidder en mand på sengekanten og siger: ”Så, nu er det morgen igen – og i
aften er det aften – og sådan bliver det ved!” Altid var fluerne ledsaget af en sjov tegning.
Han fortalte, at monologerne, Storm P. fremstillede, var specielt lavet til hans gode ven Ebbe Rode, som var
meget bedre end ham selv til at fremføre dem.
Hvem kender ikke 13 øre – Sol over Gudhjem og Sangforeningen Morgerøden
Storm P. gik altid rundt i kvarteret omkring Frederiksberg Have og på Frederiksberg Kirkegård, hvor han
hentede sin inspiration til sit arbejde. En dag han gik inde på kirkegården, sad nogen af graverne på kanten
af en grav og hold en lille pause, så siger Storm P. til dem: ”Nå – man har fået lov til at være lidt oppe i
dag!”
Mogens Blume vidste dog ikke, at Robert Storm Petersen havde tegnet til sangen om ”Spørge Jørgen” men
det fandt han ud af, og ville selvfølgelig få den med ind i foredraget.
En spændende formiddag, med masser af grin og forståelse for den virkelige original Storm P. var.
Efter oplægget bød man på et stykke smørrebrød og en øl eller vand før generalforsamlingen.
Kl. 12.45 blev der kaldt til generalforsamling, hvor der nu var mødt en repræsentant fra BUPL
MidtVestjyllands bestyrelse op og præsenterede sig som den nye repræsentant i stedet for Knud i
sektionen.
Det var meget heldigt – Leo bød hende velkommen og fortalte, at den, der var repræsentant for BUPL også
plejede at være dirigent til generalforsamlingerne.
Brit Baumann Elbech præsenterede sig så og fortalte, hun var uddannet pædagog, og nu var
fællestillidsrepræsentant for Holstebro.
Hun blev herefter på indstilling fra bestyrelsen, foreslået og valgt som dirigent.
Britt spurgte, om nogen havde indvendinger til dagsordenen, da det ikke var tilfældet blev den godkendt.
Punkt 2. Beretning
Bestyrelsens beretning vedhæftes nedenfor.

Efter beretningen var der spørgsmål til bestyrelsen, som bl.a. gik ud på, hvor sent man kunne afmelde sin
deltagelse i ture og arrangementer for at slippe for at betale. Hertil svarede Leo, at man skulle gøre det
mindst en uge før, men gerne straks man vidste, man ikke kunne deltage, så en anden kunne få pladsen.
Der blev spurgt, om der ikke kunne dispenseres for påstigning af bussen, når der var udflugter. F.eks. var
det lidt problematisk, at når man boede i Ringkøbing og turen gik derud, at man så først skulle til Holstebro
for at stige på. Vi kan godt se, det er problematisk, man skal op kl. 06 for at være med på turene, og først
komme hjem igen kl. 22, fordi man skulle med forskellige offentlige transportmidler.
Vi vil drøfte det nærmere i bestyrelsen.
Efter nogle bemærkninger i øvrigt om busholdeplads og af- og påstigning uden for de aftalte steder med
busselskabet, som ikke måtte køre ”taxakørsel”, blev beretningen sat til afstemning.
Den blev enstemmig godkendt.
Punkt 4. Fremtidig virksomhed.
Her fremhævede formanden de forskellige tilbud, der var i 2017, og fortalte, at der i programmet fremover
ikke vil komme til at stå bestyrelsens navne, da de jo måske bliver skiftet ud på generalforsamlingen og der
derfor står nogen et helt år, uden vedkommende måske sidder i bestyrelsen.
Punkt 5. Valg
Der var to bestyrelsesmedlemmer på vag – Ellen Jonassen og Gunhild Kjær.
Gunhild Kjær ønskede ikke at genopstille.
Ellen var villig til genvalg.
Leo fortalte, at der skulle vælges to suppleanter, og her var Bente Foulum og Karen Poulsen på valg.
Leo havde snakket med Bente Foulum – og hun ville gerne træde ind i bestyrelsen i stedet for Gunhild Kjær.
Hvilket han foreslog og man stemte for.
Da der ikke var andre kandidater til bestyrelsen, blev hun derfor indvalgt.
Bestyrelsen ser således ud: bestyrelsesmedlemmer Ellen Jonassen og Bente Foulum.
Der var således kun en suppleant, nemlig Karen Poulsen, så dirigenten bad om et nyt forslag. Der var ingen,
der blev foreslået, men Ingelise Nielsen fra Holstebro ville gerne indtræde.
Suppleanterne er derfor: Karen Poulsen og Ingelise Nielsen.
Punkt 6. Evt.
Leo takkede dirigenten for god ledelse af mødet.
Under evt. var der en ros til bestyrelsen for det gode arbejde de udførte, det var prisværdigt og godt, sagde
Jens Søgaard.
Generalforsamlingen sluttede kl. 13.30
Ref.
Leo Skaaning

Beretning for Pensionistsektion i BUPL MidtVestjylland
Den 18. jan. 2017
Så er det tid for en beretning i vores pensionistsektion, hvor der atter er gået et år siden sidste
generalforsamling.
Det er det 21 år vi går ind i, og vi må sige at selv om vi er ovre teenager alderen, så har vi da klaret det ret
godt.
Nu skal vi ind i de voksnes rækker, og vi er og bliver også respekteret for at det er gået så godt som det er.
Vi er en lille bestyrelse der mødes og planlægger det der skal foregå i vores pensionistsektion, og det sker
ganske uden problemer.
I er en god skare at arrangere noget for, så det giver ikke os mange problemer at slås med.
Bestyrelsen består af:
Ellen Jonassen – Gunhild Kjær – Karen Poulsen – Bente Foulum
Og som repræsentant for BUPL Knud Slot Bjerre.
En virkelig dejlig bestyrelse let at arbejde sammen med, og som har masser af gode ideer til hvad der skal
ske omkring foredrag og ture.
Tak for det gode samarbejde til jer.
Det er faktisk kun 2 bestyrelsesmøder vi afholder om året, et om foråret efter generalforsamlingen, hvor vi
snakker praktisk ting igennem og finder ud af hvem der skal tage sig af hvad omkring de arrangementer vi
har.
Og så holder vi et bestyrelsesmøde omkring oktober, hvor vi tilrettelægger næste års program, så det er
ikke meget belastende at være i bestyrelsen af Pensionistsektionen, men det er inspirerende at være
sammen med god ældre og inspirerende kolleger
Ind imellem er der en beretning til generalforsamlingen som skal skrives, og den tager formanden sig som
regel af.
Og så er der et møde sammen med de andre pensionistsektioner der er i BUPL, som afholdes i København,
hvor vi aflægger en beretning om hvad vi laver hos os, og hører hvad de andre laver, kort sagt et
inspirationsmøde.
På det møde i København, hvor Ellen og jeg har været repræsenteret de sidste to år, kan vi hurtigt
fornemme hvor forskelligt man kører sektionerne.
Ligeledes snakker man om de fælles møder der er for alle sektionerne rundt om i landet. Det drejer sig om
sangeftermiddage i Vejle, om Årsmødet i København, som varer et par dage, og hvor der er udflugter og
foredrag. Det drejer sig om Højskoleophold også af en vis varighed, hvor alle kan deltage, og hvor man på
tværs af pensionistsektionerne kan møde andre kolleger fra hele landet.
Her drøfte man også om indflydelse på BUPLs kongres, om hvor mange vi kan sende og hvad der kan
komme på dagsordenen fra Pensionistsektionerne.
Det er sådan, at alle pensionister der er medlem, og betaler kontingent til BUPL har medlemsrettigheder jf.
BUPLs vedtægter.
Man kan så drøfte om hvor stor betydning det har, vi som er i sektionerne er jo ikke på arbejdsmarkedet
mere, men det behøver ikke at betyde vi ikke kan få eller øge indflydelse på BUPLs arbejde, specielt med
pensionisterne.
En af de ting vi også drøftede i København var den undersøgelse man havde lavet om tilfredshed med
pensionistsektionen og dens arbejde.
Nu var undersøgelse nok baseret på, man gerne ville vide noget om det der foregik på landsplan. Men
mange der svarede på undersøgelsen, de svarede ud fra hvad der foregik lokalt i den enkelte sektion.
Vi fik resultatet af undersøgelsen, og kunne konstatere at i vores region var man stort set tilfredse med
arrangementerne.

Der var enkelte der gerne ville have opsamling flere steder på turene, ellers ikke noget der kunne vælte en
bestyrelses opfattelse af, der var tilfredshed med sektionen
Jeg vil også her i beretningen fra bestyrelsen sige, at vi er meget glade for der stadigvæk kommer nye til.
Vi er kede af vi ikke altid kan byde jer velkommen, for vi får ikke besked om hvem der er nye fra kontoret
(det kan man heller ikke forlange de skal meddele os)
Men de nye der er, skal vide vi byder jer velkommen af hjertet, og heldigvis er der altid nogen af jer der har
været med længe, der tager hånd om de nye der kommer.
Der er en anden ting.
I vil ikke komme ud for, at der er en og ønsker tillykke ved runde fødselsdage, eller deltager ved mindre
behagelige ting som dødsfald/begravelser. Det er ikke af uvilje, men vi vil helst ikke glemme nogen, derfor
er vores holdning den, at vi ikke gør det ved nogen som helst i vores sektion.
Hvad man hver især gør, det blander vi os ikke i, men repræsentation fra BUPLs Pensionistsektion må man
ikke regne med.
Vi er meget glade for vi fortsat kan holde deltagerprisen på vores ture og arrangementer på så lavt et
niveau som vi gør.
!50,- kr. for en udflugt, forår eller efterår, det er der vist ikke mange der kan tilbyde.
Vi skal regne med i det beløb er der indregnet morgenkaffe, buskørsel, entreer og guider, samt frokost og
eftermiddagskaffe.
Det kan også kun lade sig gøre, fordi BUPL MidtVestjylland får en del af de penge der betales i kontingent
tilbage fra Hovedforbundet, samt at bestyrelsen aldrig har været nærige omkring Pensionistsektionen.
Når vi hører hvad andre Pensionistsektioner betaler for udflugter, og at nogle selv kører i private biler, og
selv har madpakker med, så er vi stolte over vores sektion MidtVestjylland, som tilgodeser vores
arrangementer.
I nogle af de andre BUPL afdelinger lader man det kontingent de får retur for pensionisterne, gå ind i deres
budget, de tager sig betalt for administrationen af pensionisterne.
Der må vi sige, at vi bliver forkælet ved, at alt hvad der har med regnskab at gøre,
Alt hvad der har med tilmeldinger og aftaler med de steder vi besøger, det hjælper de med på kontoret i
Holstebro. Ligeledes udsendelser af deltagerlister og optagelsesaftaler, det skal vi slet ikke bekymre os om,
det tager de hånd om.
Der har vi Gitte og Ruth, som er vores forlængede arme, det er dem man henvender sig til både når man
melder sig til ture m.m. og hvis der er ting man gerne vil ytre sig omkring pensionistsektionen.
Tak for det, det letter os utroligt meget i vort arbejde.
Hvert år udsender vi jo vores program til alle medlemmer af pensionistsektionen, og allerførst i det nye år,
så er der mange der tilmelder sig vores arrangementer.
Vi har jo vores hjemmeside i BUPL, hvor programmet og arrangementerne bliver omtalt, og hvor man kan
melde sig til.
Der er nogen der er lidt kede af de oplever at komme på venteliste, fordi der er for mange der har meldt sig
til. Men –
Vi oplever næsten også hver gang, at de der står på ventelisten når at komme med alligevel.
Det viser sig nemlig, at dem der melder sig til i januar, måske alligevel ikke kan komme med på turene, eller
der kommer sygdom eller andre ting som at man skal passe børnebørn. Straks efter der kommer et afbud,
bliver den der står først på venteliste tilbudt at deltage, så man skal ikke fortvivle.
Der er to arrangementer vi ikke afviser nogen til, det er vores generalforsamling, og vores julefrokost, der
kommer alle dem der har meldt sig med.
Og så lærer vi i bestyrelsen, at man ikke skal lave om på rutinerne.
Vi har lært at morgenkaffen må man ikke sløjfe, så bliver der larm.

Og sidst fik vi at vide, at hvis vi ikke får julehistorien med bankoplade til julefrokosten, så kan bestyrelsen
risikere at blive væltet.
Det er noget med, at ved bankospil får alle gaver, ved terningspil kan man risikere at nogen får flere pakker,
og selv om vi opfordrede til det sociale at give til dem der ikke fik en gave, så var der enkelte der ikke fik
nogen.
Så det tager vi til os.
2016 havde mange gode udflugter og arrangementer.
Ved generalforsamlingen havde vi Herdis Hansen fra Ankerfjord Hospice, som gav et meget fint indblik i det
fantastiske arbejde der bliver gjort derude.
Hun fortalte hvor mange frivillige der arbejde på Hospicet, og hvordan man hele tiden var på vagt for, at de
der kommer derude får en værdig afslutning på livet.
Vores arrangement sammen med SL blev holdt hos dem ved 3F i Herning i Birk.
Her havde man fået Per Hansen, som har været på TV Midt Vest i mange år, til at fortælle om hans møde
med mange originaler og spændende mennesker i hans arbejde på stationen.
Det er noget af det man rigtig kommer til at holde af, det er personligt og engagerende med en sådan
foredragsholder.
Vore forårsudflugt gik jo til Esbjerg og Fanø.
Turen til Esbjerg blev ikke helt det vi havde lagt op til, guiden var sat på opgaven i sidste øjeblik, og var
meget nervøs, men alt i alt fik vi da lige kigget lidt på den havn, som før var en fiskerihavn med masser af
fiskerflåder, og nu i dag er med skibe der arbejder med offshore, forsyning til vindmølleindustrien og
olieplatformene.
Derefter fik vi en fantastisk oplevelse på Fanø, hvor guiden havde boet hele sit liv trak os rundt på steder
man normalt ikke kommer. Vi besøgt også Kirken i Nordby, hvor der er palads til 3-400 mennesker, og hvor
der er 14 kirkeskibe.
Frokosten var et kapitel for sig. Den blev indtaget på Sønderho kro hvor det var øens råvarer der blev
serveret for os. Rigtig dejligt at opleve og nyde i hyggelige omgivelser.
Efterårsturen gik til Jenle, hvor det var Jeppe Åkjærs tur til at give os en på opleveren. Det var 150 år siden
Jeppe Åkjær var blevet født, så det blev fejret med mange arrangementer på Jenle. Vi fik en guidet tur
rundt i hans mindestuer, og fik historien om den fantastiske digter, han er den der har flest sange i
Højskolesangbogen.
Derefter gik turen videre til Fur, hvor vi blev vist rundt af en blind guide.
Det var en oplevelse i sig selv, han var født og opvokset på Fur, og havde en aftale med kommunen, at de
ikke reparerede vejen uden at meddele ham det, ellers kunne han ikke finde rundt. Han havde ikke været
blind hele livet. Frokosten fik vi på Bryggeriet på Fur, hvor mange fik anledning til at købe lidt øl med hjem.
Julefrokosten foregik så i Herning på Huset nr. 7.
Det var et udmærket sted, vi fik et lokale helt for os selv, så vi både kunne synge og spille pakkespil. Stedet
er jo et kommunalt støttet sted, som virker nogenlunde som Utopia i Holstebro, med ansatte der skal i
arbejdsprøve, og mange med flexordninger.
Slutteligt skal jeg gøre opmærksom på, at bestyrelsen er meget modtagelige for gode forslag til ture og
foredragsholder.
2016 var bl.a. med forslag til ture, der er blevet stillet af nogle af vore medlemmer.
Vi skal have valg til bestyrelsen, som et af de næste punkter på dagsordenen.

Det er sådan, at i lige år vælges formanden og i ulige år er det to bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
der er på valg.
Vi gør det på vores sidste bestyrelsesmøde i oktober, snakker om den siddende bestyrelse ønsker at
fortsætte, eller der skal nye til.
I år har Gunhild sagt, at hun gerne vil stoppe, hun synes der skal nye kræfter til.
Jeg vil gerne her sige takt til hende for godt samarbejde, det er jo ikke så tit der skiftes ud i bestyrelsen,
men det er jo helt op til den enkelte om man gerne vil udskiftes.
Ellen har sagt at hun gerne vil stille op igen, og det er jeg da glad for, Tak for det Ellen.
Så er der to suppleanter, de er på valg hvert år.
Det er Karen Poulsen fra Hammerum og Bente der er suppleanter, og så vidt jeg husker, er de villige til
genvalg, og her kan det måske komme på tale, at en træder ind som bestyrelsesmedlem i stedet for
Gunhild.
Så er der nogen der har gjort mig opmærksom på, at på vores program står der nogle navne som ikke
sidder i bestyrelsen.
Det er rigtigt, vi har eksemplet, at da vi skrev programmet for 2016, da var Mona og Conny med i
bestyrelsen. Da vi så kom til generalforsamlingen gik de ud, og to nye kom ind, og derfor stod de der, selv
om det var de nye der sad i bestyrelsen.
Det kan vi godt se er lidt uheldigt, derfor vil det være sådan, at det kun er kontakt til kontoret der kommer
til at stå i programmet, selve bestyrelsens navne kommer til at stå på vores hjemmeside, så kommer vi vist
ikke ud for den forvirring mere.
Og så er jeg vist nået til enden af mit referat fra bestyrelsen.
Der er kun at rette en tak til BUPL Midt Vest Jylland for deres positive holdning til os.
Tak til Gitte og Ruth, for utrolig hjælp
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde
Og Tak til jer for fremmødet her på generalforsamlingen.
Jeg håber der er nogen der vil kommentere vores arbejde, selv om vi har fornemmelse af det bliver
godkendt, ved de bemærkninger vi får efter hver tur.
Leo Skaaning
formand

