Referat fra den stiftende generalforsamling i Pensionistsektionen i BUPL Hovedstaden den 22. maj 2019:
•

Valg af dirigent
o Mia Skou Jørgensen blev valgt som dirigent + referent

•

Indkomne forslag – Beslutning af vedtægter
o Sidste linje i §3 ændres til ”Hvis medlemmet ikke har e-mail annonceres pr. brev.”
o Mia orienterede om at bestyrelsen i BUPL Hovedstaden har udpeget
Jens Erik Jørgensen som repræsentant i pensionistsektionens bestyrelse.
o Der blev spurgt ind til pensionistsektionen økonomi og det er blevet
undersøgt. (BUPL Hovedstaden bliver tildelt 144.000 kr. om året efter
kongresbeslutningen til pensionistsektionen drift. Der er i 2019 blevet
afsat 65.000 kr. på generalforsamlingen i 2018, og efterfølgende afsat 20.000 kr. fra bestyrelsen i BUPL Hovedstaden til aktiviteter i
2019.Resten af beløbet er afsat til administration og drift af den nye
bestyrelse. Generalforsamlingen 2019 i BUPL Hovedstaden afsætter
økonomi for 2020.)
o Foreløbig dato for stormøde i den centrale pensionistforening i
Odense er 17. september 2019.
o Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.

•

Fremtidig virksomhed
▪ Vi skal huske arbejdersange når vi skal på Arbejdermuseet
▪ Vi skal finde ud af hvordan vi koordinere med Forbundet i forhold til velkomst af nye pensionister og efterlønnere.
▪ Et forslag til arrangement kunne være sejltur på Lyngby/Bagsværd sø.
▪ Bestyrelsen skal finde ud af hvordan vi kan samarbejde med
de andre pensionistsektioner i BUPL.
▪ Der må gerne afholdes mere end 3 arrangementer, og der skal
arbejdes med at der ikke er deltagerbegrænsning. Dette kan
evt. løses ved at gentage populære arrangementer.

•

Valg af Pensionistsektionens bestyrelse
o Formand (for et år)
▪ Hanne Paarup Christensen blev valgt
o 2 bestyrelsesmedlemmer (for to år)
▪ Inger Larsen og Jan Loftager blev valgt
o 2 suppleanter (for et år)
▪ Helle Itkin blev valgt til 1. suppleant og Leif Boss blev valgt til
2. suppleant

•

Eventuelt
o Jens Erik Jørgensen og Hanne Paarup Christensen takkede for en god
generalforsamling.

