Beretning fra generalforsamlingen den 20. februar 2018
Afholdt i Raffinaderiets Kantine
Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til årets generalforsamling.
I det forløbende år har foreningen mistet 2 medlemmer. Arne Themsen, John
Wissing.
Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig og mindes de 2 medlemmer (som vi
ikke har iblandt os mere) med 1 min stilhed. Ære være deres minde – Tak
Vi er i dag 101 medlemmer i pensionistforeningen og det er stadig sådan, at alle
pensionister fra Raffinaderiet og Marketing kan blive medlem. I det sidste år har vi
fået 4 nye medlemmer: Leif B. Christiansen, John Juul Andersen, Jørgen Svendsen,
Henning B Nielsen. Velkommen til de nye medlemmer. 3 medlemmer har valgt ikke
at være medlem mere: Else Larsen, Tage R. Jensen, Yvonne Kristensen.
Vi har holdt 9 møder i det forløbende år. Møderne er blevet afholdt henholdsvis hos
bestyrelsesmedlemmerne og på Raffinaderiet.
Så er der lidt om, hvad vi har haft af arrangementer i 2017.
Den 28. januar havde foreningen inviteret medlemmerne til årets KAT forestilling i
Kalundborg for at se forestillingen ”Oliver Twist”. 58 personer havde meldt sig til det
underholdende teaterstykke. Efter teaterstykket havde foreningen bestilt bord hos den
”Tykke Kok”, hvor der blev serveret en 3 retters menu.
Den 6. april 2017 havde foreningen inviteret foredragsholder Christian Medom til
medlemsaften. Christian fortalte om livet fra gadebetjent til at være ansat i PET. En
meget interessant fortælling om livet som Betjent. 47 personer deltog i
arrangementet.
Den 17. maj med lidt forsinkelse på 15 min. startede turen til Fyn. Vi lavede en
opsamling af de 46 deltagere på vandrehjemmet, da der stadig var opgravning
omkring Kalundborg Station. Der var ikke fuld forplejning på turen ud, da chaufføren
ikke havde fået fuld ration med, men den fik han reddet på turen hjem.
Vi ankom rettidigt kl. 10.00 til Nyborg Slot, hvor vi blev modtaget af 2 guider som
skulle vise os rundt. Der var fortællinger med mange navne og årstal, men dog en
interessant rundvisning med mange sale. Vi var også på loftet for at se de tykke
bjælker. Nyborg Slot er under restaurering og det bliver spændende at se det færdige
resultat.

Efter at have set Nyborg Slot tog vi videre til Bregninge Mølle. Vi havde god tid, så
vi fik lokket chaufføren til at køre os omkring strandpromenaden. Det var en meget
fin tur. Vi ankom til møllen kl. 13.00 og fik serveret en meget fin frokost. Udsigten
fra Møllen var meget flot. Der kom også fint besøg af en veteranbil klub, så der var
også lidt at se på.
Efter frokosten gik turen videre til Valdemar slot, hvor vi skulle ud at sejle med M/S
Helge. Det var en meget fin sejltur. Der var havblik og vi kunne sidde udenfor og
nyde udsigten undervejs.
Kl. 16.25 ankom vi til Svendborg havn, hvor der kun var 160 m til Hotel Ærø, hvor vi
skulle nyde kaffe og lagkage. Der manglede ikke noget, meget fin betjening.
Efter at have spist godt med lagkage og drukket kaffe, var det tid til hjemkørsel ca kl.
17.15. Vi ankom til Kalundborg ca. kl. 19.00. Vi havde en meget fin tur. Vejret var
med os hele vejen og især under sejlturen.
Den 30. august 2017 deltog 35 personer på en tur til Jægerspris slot og
Sporvejsmuseet, som startede fra Banegårdspladsen kl. 09.15. Vejret var lidt broget
og alle var spændt på turen.
Vi ankom til Jægerspris Slot, hvor vi fik 1 times rundvisning af 2 guider. Under
rundvisningen blev der vanen tro fortalt vidt og bredt om de personer, som havde
boet på slottet og om de børn, som havde gået i skole der. Der var udstilling af
værelserne, samt det tøj de havde gået i. Efter rundvisningen havde vi lige 15
minutter til at gå rundt på egen hånd, inden vi skulle med bussen igen. Det regnede da
vi skulle med bussen.
Det var meningen, at vi skulle have spist frokost på Grevinde Danner, men det havde
vi ændret til Gerlev Kro. Det var en meget fin frokost, hvor vi fik serveret 2
genstande til frokosten.
Derefter gik turen til Sporvejsmuseet, hvor vi startede med at få en lille tur i en af
sporvognene ud til bestemmelsesstedet. 2 guider var klar til at modtage os og vi blev
inviteret op i en af sporvognene og fik en længere køretur, hvor der var stop
undervejs. Der blev fortalt historie omkring det at køre med sporvogn.
Efter køreturen blev vi inviteret ind i en stor hall, hvor der stod en del busser, som
havde kørt i tiden efter sporvognene. Derefter blev vi inviteret ind i endnu en hall,
hvor der stod mange gamle sporvogne. Her fik vi som noget nyt ”jordbærtærte og
kaffe” og ikke som vi plejer (lagkage). Efter min mening og jeg tror også for resten af
selskabet) en meget interessant oplevelse. Det skal lige bemærkes, at man også havde
indrettet butikker med ting, som hørte til tiden op til 1972. Vi slap for regn. Efter
besøget gik turen hjemad og vi var i Kalundborg kl. 18.00. En rigtig hyggelig tur.
Den 11. oktober havde Raffinaderiet inviteret pensionistforeningen til den årlige
sammenkomst, som foregik i Raffinaderiets kantine. Jofrid Klokkehaug og Charlotte
Balslev fortalte om, hvad der var sket i 2017 og planer for 2018.

Kantinen var vært for en 3 retters dejlig menu med vin ad. Libitum.
Den 16. november var 82 deltagere mødt op til årets bankospil på Melbygården. Der
var som sædvanlig mange flotte præmier. Dette var det sidste arrangement på
Melbygården.
Julefrokosten den 7. december foregik i Ubby Forsamlingshus. Da det er blevet
besluttet at nedrive Melbygården, valgte vi at afholde dette arrangement i Ubby
Forsamlingshus. Alt forløb godt og der var 87 personer som deltog.
Så vil jeg rette en tak til Raffinaderiets direktør Jofrid Klokkehaug. Tak til Niels
Helge Hansen, Allan Kaagaard Krestensen og Fondens Bestyrelse som sørger for, at
vi får de penge, vi beder om.
Tak til Charlotte Balslev, Charlotte Fabrin samt Karen Rugbjerg, som er behjælpelig
med at sørge for at booke mødelokaler til vores møder på raffinaderiet.
Tak til foreningens bestyrelse samt Suppleanter og revisorer for et godt samarbejde i
det forløbende år. Også tak til dem, som har givet et nap med i køkkenet.
Tak til Martin for pasning af vores hjemmeside. Vi forsøger som altid at være
opdateret med vores arrangementer. Også tak til Robert som også i året har bidraget
med nogle fine billeder.
MVH
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Jørgen Nielsen

Efter generalforsamlingen vil Christian og undertegnede orientere jer lidt om
arrangementerne for år 2018.

