Beretning generalforsamling den 10. marts 2022
Afholdt i Kalundborghallen
Hermed vil jeg gerne byde jer alle sammen velkommen til årets generalforsamling.
Vi er i dag 102 medlemmer i pensionistforeningen. I 2021 har vi fået 5 nye medlemmer: Carsten Myrup Jensen,
John Birch Olsen, Hans Peder Nielsen, Tove Lunddahl Larsen, Thorbjørn Schrøder-Hansen. Velkommen til de 5
nye medlemmer.
Vi har mistet 3 medlemmer Ole Thor Larsen, Bent Thomsen, og lige her først i januar 2022 Ritta Christensen som
var enke af den gl. formand Hans Christensen. Ære være deres minde. Jeg vil gerne bede om 1 minuts stilhed.
Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder i det forløbende år. Møderne er afholdt skiftevis, hos en af bestyrelsens
medlemmer.
Så er der lidt vedr. arrangementerne i 2021
Året startede den 10. august med en forsinket generalforsamling. Arrangementet foregik i Kalundborghallen.
Efter Generalforsamlingen havde foreningen inviteret til en forsinket julefrokost, som blev taget godt imod. Til
arrangementet deltog 60 personer.
Den 14 – 17. september havde 25 personer meldt sig til en 4 dags tur til Bornholm. Det var Gislinge rejser som
igen stod for en tur, og det var igen Søren som chauffør og hans kone som servicerede os. Vi blev samlet op på
Kalundborg station kl. 08.00 og så fik vi morgenkaffe gl. dansk og rundstykker undervejs til Ysatd. Vi tog med
færgen kl. 12.50, hvor vi blev budt på nogle gode sandwich øl/og vand på overfarten.
Kl. 13.50 landede vi i Rønne, og vores chauffør var godt kendt på Bornholm, så han viste os rundt på et par granit
og stenbrud, hvor vi også var på en lang spadseretur. Senere bookede vi ind på Hotel Gudhjem, som er et ældre
hotel meget centralt beliggende i Gudhjem, lige om hjørnet til butikker, cafeer og ca 150 meter til havnen. Der
var gode værelser, og alle dage blev vi beværtet fint med morgenbuffet og aftensbuffet.
Næste dag fik vi besøg af Jørgen som skulle være guide for os de næste 3 dage. Han var en virkelig opmuntrende
fyr som kunne fortælle meget om Bornholm. Vi besøgte Aarsdale mølle, Fiskerbyen Tejn hvor vi spiste frokost på
Snogbæk Røgeri. Dueodde med lækker sandstrand. Baltic Sea glaspusteri, hvor vi fik demonstreret hvordan man
producerer glas, og derefter gik turen til Østerlars rundkirke, og derefter retur til hotellet.
Næste dag besøgte vi Bornholms kunstmuseum, Helligdomsklipperne og så gik turen til Hammershus som var et
fantastisk sted at gå rundt. Og så fik vi opalsøen at se som lå et stykke derfra. Vi spiste frokost på Klosterbjerg Kro
hvor der var et stort udeområde med mange forskellige fugle bl.a. Påfugle. Turen gik videre til et sted med
megen kunst, og haven var kuperet med mange skønne vandfald og lerskulpture. Man havde mulighed for at
købe ting med hjem. Derefter tog vi til Rytterknægten. Bornholms højeste tårn som er 162 m over havets
overflade. Derefter retur til hotellet.
Den sidste dag var vi i ekkodalen, kirke i Åkirkeby, vinsmagning hos en bonde som havde en masse vinstokke,
hvor de producerede rødvin/hvidvin/portvin. Han havde 2 fede grise gående, og han demonstrerede hvor glade
de var for at drikke Cola. Samtidig med at vi var til vinsmagning så fik vi også frokosten serveret som bestod af
flæskesteg. Til slut var vi på Nylars kirke, hvor vi tog afsked med vores guide, og så gik turen ellers hjemad igen.
Under hele arrangementet var der mulighed for at gå på egen hånd. Det var 25 meget tilfredse deltagere som vi
tog afsked med.
Den 9. oktober afholdt Equinor den store personalefest i København i Hangar 145 med hotelophold. Det var en
stor Personalefest med ca. 500 deltagere. Fra pensionistforeningen deltog 81 pensionister. 5 enlige og 38 par, og
det er ca. 50 pct. deltagelse fra pensionistforeningen. Meget flot

Den 31. oktober kunne vi invitere til en KAT forestilling ”En vildmarkskomedie Elg med Bjørn på”. Efter
forestillingen var der inviteret på en 2 retters menu med vine på Cafe Hang Over. 50 personer deltog til dette
arrangement.
Bankospillet havde vi den 8. november som også foregik i Kalundborghallen. Der var tilmeldt 70 personer til 12
spil. Arrangementet forløb godt, og der blev serveret smørrebrød til arrangementet.
Equinor havde inviteret til det årlige pensionistbesøg den 23. november. Her fik vi orientering omkring de
projekter som var i gang, og hvornår de nye ejere skulle overtage virksomheden. Der blev som sædvanlig
afsluttet med en dejlig menu med vine. Her var der 74 person repræsenteret.
Julefrokosten havde vi den 9. december. På grund af Corona havde vi stillet krav til deltagerene om at kunne
fremvise en test som var taget inden for 48 timer. Der var 2 personer som lige måtte ned for at blive testet så vi
gik lidt senere i gang med frokosten. I begyndelsen var vi oppe på ca. 70 personer, men vi landede til sidst på 45
deltagere. Buffeten var arrangeret således at den blev serveret ved bordene. En hyggelig eftermiddag for
deltagerne.
Kommende arrangementer: Den 23. april et KAT arrangement med spisning på Hangover. Den 1. juni tur til
Odense med besøg på Jernbane og HC Andersens museum, samt tur på Odense å, og spisning på Den gl. kro. Den
25. september Musical i Tivoli ”Pretty Whomen” og spisning på Restaurant Grøften, og så det årlige bankospil og
julefrokost.
Bestyrelsen ønsker jer en god generalforsamling
Formand Jørgen Nielsen

