
 

                                                                           

                                   GENERALFORSAMLING 2019 
 
 
År 2019, den 14. februar afholdtes generalforsamling i FLS-Pensionistforening. 
 
Der var følgende dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Fremlæggelse af regnskab 
4. Fastsættelse af det årlige kontingent 
5. Evt. forslag fra bestyrelsen (herunder vedtægtsændringer) 
6. Evt. forslag fra medlemmerne (gerne anmeldt 1 uge før) 
7. Valg (i.h.t. paragraf 4) medlemmer til bestyrelse, suppleanter og revision 
8. Eventuelt 

 
Ad 1 – valg af dirigent 
Valget faldt på H.H. Hartington, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. 
 
Ad 2 – bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Bestyrelsens beretning for 2018 

Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne takke for det trofaste fremmøde til vores månedlige møder 

– det være sig med interne eller eksterne foredragsholdere. Der deltager 70 – 80 personer til hvert 

møde. Vi er klar over der bliver færre og færre nye medlemmer, da mange ikke forlader 

arbejdsmarkedet medens de er ansat hos FLS. 

6 torsdagsmøder er blevet afholdt i E-kantinen; 

Januar 2018 - Salgschef Martin Strouhal,- FLS, Hvordan ordrerne kommer på plads 
Februar 2018 - Bestyrelsesformand Vagn Sørensen - FLS, " Mit liv som bestyrelsesformand " samt       
                         generalforsamling 
Marts 2018 - Kommandørkaptajn Henrik Hornhaver - Om piratbekæmpelse 
Oktober 2018 - Næstformand Kastellets venner, Finn Andersen - " Kastellets historie " 
November 2018 - General manager Tine Bremholm Kokfelt - FLS, Finansiering af Cementfabrikker  
December 2018 – Bankospil 
  
samt en guidet rundtur på Kastellet 23. oktober 2018 hvor ægtefælle/ledsager også var velkomne 
– der deltog 48 medlemmer. 
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Årets højdepunkt var uden tvivl fejringen af FLS Pensionistforening som fyldte 40 år og blev afholdt 

fredag den 06. april 2018 med omkring 120 deltagere inkl. ægtefæller/ledsagere. Der var en 

fantastik stemning under hele arrangementet – menuen var i top og jazz orkesteret som 

underholdt, fik rigtig mange ud på dansegulvet. Kantinepersonalet hyggede omkring os. Vi var så 

heldig at få tilskud fra 2 fonde så egenbetalingen blev minimal. 

Julefrokosten blev vanen tro afholdt på Munkerupgård med 65 deltagere. Alt forløb som det plejer. 

Dog har bestyrelsen besluttet, at der til frokosten i 2019 vil være mulighed for selv at bestemme 

hvem man vil sidde sammen med. Det kneb lidt at gøre alle tilfredse. Der er lavet en aftale med 

Munkerupgård om julefrokosten 2019. Det bliver mandag den 25. november 2019 

Bankospillet i december samlede 110 medlemmer inkl. ægtefælle/ledsager. Salget at bankoplader 
gik strygende og var en succes. Bestyrelsen tror, at deltagerne havde en god og for nogen en 
givtig dag. 
 
Bestyrelsen vil gerne takke for jeres opbakning omkring foreningen og vores gennemførte 

aktiviteter. 

Ad 3 – fremlæggelse af regnskab 
Jan Nielsen gennemgik regnskabet og der var ingen kommentarer til dette. 
 
Ad 4 – fastsættelse af det årlige kontingent 
Kontingentet forbliver kr. 100,00. Gælder for sæsonen, som løber fra oktober – marts. 
 
Ad 5 - evt. forslag fra bestyrelsen 
Ingen forslag 
 
Ad 6 - evt. forslag fra medlemmerne 
Ingen forslag 
 
Ad 7 – Valg af formand – bestyrelsesmedlem – suppleant – revision 
Bestyrelsen ser fremover ud som følger: 
Formand                                        Susanne Larsen  
Bestyrelsesmedlem                       Mogens Echardt  
Bestyrelsesmedlem                       Erik Herholdt (genvalgt) 
Bestyrelsesmedlem                       Jan H. Nielsen (genvalgt) 
Bestyrelsesmedlem                       Henrik Vinther (genvalgt) 
Suppleant                                      Peter Allan Larsen (genvalgt) 
Suppleant                                      Jytte Spandet - NY (genvalgt) 
Revisor                                          Herdis Olsen - NY (genvalgt) 
Revisor – suppleant                      Gregers Andersen (genvalgt) 
 
Ad 8 – eventuelt 
Intet under eventuelt. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter han afsluttede generalforsamlingen. 
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