Referat af GENERALFORSAMLING i Pensionistsektionen i BUPL Hovedstaden 30.09.2021
Jens (BUPL`s repræsentant i Pensionistsektionen) bød velkommen og sang for på ”God morgen lille land.”
Vi startede med en dejlig frokost i Kedelhallerne på Frederiksberg.
Mia Skou (næstformand i BUPL Hovedstaden) ønskede os en go` generalforsamling og en hyggelig
eftermiddag.
1.Valg af dirigent:
Jens præsenterede dagsordenen, bestyrelsen og blev samtidig valgt til dirigent.
Hanne Pårup Christensen Formand.
Inger Larsen Bestyrelsesmedlem.

Jan Loftager Bestyrelsesmedlem. Referent.

Helle Gehrs Itkin Suppleant.

Leif Boss Suppleant.

2. Formandens beretning:
Ingen medlemsaktiviteter under Corona –nedlukningen! Medlemstallet er 478 mod 417 for 2 år siden.
Der er blevet planlagt og aflyst en lang række aktiviteter. Bestyrelsen har jævnligt holdt møder i de forløbne
halvandet år. Jens fik ros for sit arbejde med Pensionistsektionen. Han fortsætter på posten.
Inden nedlukningen, blev der afholdt et arrangement på Statens Museum for Kunst om dansk
Guldaldermalere og kvindernes rolle, med frokost. Julefrokost på Arbejdermuseet med fællessang.
De ubrugte midler fra 2020 har vi fået lov til at overføre, hvilket har givet mulighed for at lave følgende
arrangementer : 30.9.21Generalforsamling i Kedelhallerne med frokost og foredrag med Trine Roos om
Cobrakunstnerne og deres politiske virke. 26.10.2021 Bustur til Louisianna med rundvisning og frokost.
Efter frokost, Louisianna på egen hånd. Der er i skrivende stund stadig ledige pladser.0 8.12.2021
Julefrokost på restaurant Vita. Tilmelding på BUPL Hovedstadens hjemmeside, under særligt for
pensionister. Brug den, det sparer os for mange penge til porto. Man kan selvfølgelig stadig tilmelde sig
telefonisk til Mie Rix på tlf. 35465750. (fortrinsvis for medlemmer uden mail) Mie tager også imod afbud
hvis man af en eller anden grund bliver forhindret.
Jens, Inger og Jan har deltaget i Faglige Seniorer`s repræsentantskabsmøde. Vi vil opfordre jer til at I
tilmelder jer nyhedsbrevet på Faglige Seniorer`s hjemmeside. Der er artikler, rabatter og tilbud om
aktiviteter som film, foredrag o.s.v. Det er gratis for BUPL medlemmer.
Opfordring til at deltage i kommunevalg og regionsrådsvalg i efteråret.
Beretningen blev godkendt !
3. Indkomne forslag:

Ændringsforslag til vedtægternes § 7 hvor sidste sætning ændres til” BUPL Hovedstadens bestyrelse
udpeger en repræsentant til Landsudvalget for lokale pensionistsektioner i BUPL. Forslaget vedtaget.
4. Fremtidig virksomhed :
Inger fortalte kort om de arrangementer vi arbejder med.
Rart at vi er i gang igen. Vi er en stor klub. Det giver udfordringer i forhold til afvikling af aktiviteter.
Dette års arrangementer er kommet i stand på grund af de overførte midler fra sidste år.
Hanne opfordrede til at deltage i BUPL`s generalforsamling. BUPL hovedstaden har behandlet os rigtig
pænt. Bifald !! Kontingentets størrelse besluttes centralt. Vi kan ikke øge aktiviteterne via kontingentet,
man kan kalde det en bunden opgave. Det stiller store krav til fantasien. Vi er altid åbne for forslag til
aktiviteter. Har man en god idè, så ring til Mie Rex eller kontakt en fra bestyrelsen. Jens har kontaktet Hans
fra Edelskov rejser om en udenlandstur.
5. Valg af bestyrelse:
Der er udu i turnussen, så bestyrelsen foreslog, at der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter i
år. Så er vi tilbage i rytmen!
6. Formand:
Hanne fortsætter som formand.
7. 2 Bestyrelsesmedlemmer:
Inger og Jan stiller op igen som bestyrelsesmedlemmer. Genvalgt.
8. 2 Suppleanter:
Helle og Leif stiller op igen som suppleanter. Genvalgt.
9. Eventuelt:
Vi ved ikke helt præcist hvordan budgettet ser ud for næste år, der er vi måske klogere efter BUPL
Hovedstadens generalforsamling.
Der blev opfordret til, at man meldte fra, hvis man blev forhindret i at deltage i et arrangement, man havde
tilmeldt sig. Både af hensyn til øvrige medlemmer på venteliste eller madspild og økonomien i øvrigt.
Så tog Trine Roos over og førte os på spændende vis gennem Cobra malerne (nogle få udvalgte) og
Cobraens udvikling op gennem tiden, med referencer til deres politiske virke.
Trine holdt en lille pause hvor vi fik en tiltrængt kop kaffe/kage.
Bestyrelsen takkede for god ro og orden og som Mia ønskede os, en hyggelig eftermiddag.
Referent: Jan Loftager

