
              Beretning generalforsamling den 6. februar 2019  

   Afholdt i Equinors kantine 

Jeg vil hermed gerne byde jer alle sammen velkommen til årets generalforsamling. 

I det forløbende år har vi ikke mistet nogen medlemmer. 

Vi er i dag 104 medlemmer i pensionistforeningen.  I 2018 har vi fået 8 nye medlemmer: Niels Helge Hansen, 

Hans C hansen, Frands Hemmingsen, Bent Buckner Hansen, Erik Nygaard Larsen, Jens Chr. Ærbo Jørgensen, Per 

Grumløse, Bjarne Markwain. Velkommen til de 8 nye medlemmer. 5 medlemmer har meldt sig ud af foreningen.: 

Eva Mathiasen, Rhandii Hansen, Erik Truelsen, Elly Olsen, Carsten Erkeby.   

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i det forløbende år. Møderne er afholdt henholdsvis hos en af 

bestyrelsesmedlemmerne og på Equinor. 

Så er der lidt vedr. arrangementerne i 2018. 

Den 4 marts blev medlemmerne inviteret til KAT forestillingen ”Når mørket sænker sig”. 59 personer tilmeldte sig 

til arrangementet, og efter forestillingen var der arrangeret en 2 retters menu på restaurant ”Den Tykke Kok”. 

Der blev arrangeret en 3 dags tur den 15-17 maj, hvor 43 personer havde meldt sig til turen. Indkvarteringen 

foregik på ”Hotel Amerika” i Hobro.  

Dag 1. 

Turen startede fra Kalundborg station kl. 08.00. Undervejs tog bussen nogle deltagere med op. Derefter 

blev der serveret rundstykker, kaffe og en bitter. Det første stop vi gjorde var på tanken i Nyborg, hvor vi 

havde et par, som skulle med på turen. Der blev så også plads til en tisse og rygepause. 

Der var lavet lidt om på turen, da busselskabet havde ”lavet ged” i aftalen vedr. Hvidsten kro, så det var 

ikke muligt at komme ind og få den berømte æggekage. Den måtte vi så droppe. Nogle syntes, at det 

var ok, da de ikke brød sig så meget om æggekage. Vi startede så ud med at køre til Rander Regnskov, 

hvor vi til frokost fik en god sandwich, inden vi gik ind i regnskoven for at se på de sjældne dyr. Det var 

en meget fugtig oplevelse, da det i forvejen var meget varmt. 

Efter Regnskoven foreslog vores chauffør, at vi kunne køre til Verdenskortet, som er en miniudgave af 

hele verden med floder, sten, søer, bjerge og flag. Verdenskortet er bygget på 5000 kvm, af en dansk-

amerikaner som hedder Søren Poulsen i årene 1944-1969. Det var et meget fint sted også for børn. En 

meget interessant oplevelse. www.verdenskortet.dk 

Turen gik derefter til Hotel Amerika i Hobro, hvor vi blev indkvarteret på vores værelser. Kl. 18.30 var 

der gjort klar til aftensmaden, som var 2 lette anretninger og derefter kunne man hygge sig indtil 

sengetid. www.hotelamerika.dk 

Dag 2. 

Efter det store morgenmåltid steg vi på bussen og det første stop var Mariager kirke. En meget flot kirke 

som er opført i 1400-tallet. Kirken var i perioder benyttet som både nonne og munkekloster, men i 

adskilte bygninger. Kirken har undervejs været restaureret flere gange. Se www.mariagerkirke.dk. 

Det næste stop var Mariager saltcenter, hvor vi via en elevator blev ført ned i minen til en lille biograf 

hvor vi blev spændt fast i en sikkerhedssele. På en storskærm blev det vist som om at vi rutshede rundt 

i minen, da det vi sad på havde nogle kraftige bevægelser. Problemet var blot det, at videomaskinen 

slukkede 3 gange, og der måtte operatør til for at genskabe turen. Nogle syntes ikke, at det var 

behageligt at blive 

rystet rundt, men det var der forskellige meninger om. Der var bagefter rundvisning 

på saltcenteret, hvor der blev fortalt om, hvordan man producerede salt. Der var også 

en butik, hvor man kunne købe forskellige ting og hvis man ønskede det, kunne man 

også tage et saltbad. Frokosten foregik i Cafe Saltbøssen. Se www.saltcenter.dk. 

Næste punkt var en sejltur med det gamle skib Svanen, som sejlede os en meget smuk 

tur på Mariager Fjord. Derefter gik turen tilbage til hotellet, hvor vi indtog en 2 retters menu. 

 

 

 



Dag 3. 

Efter et godt morgenmåltid tjekkede vi ud og turen gik til Memphis Mansion i 

Randers, som er et museum der er bygget i 2013 omkring Elvises Fødehjem. Henrik 

Knudsens samling af Elviseffekter er en af de 10 største i verden. Museet bliver 

besøgt årligt af 148000 gæster. Vi fik en god rundvisning og fik fortalt mange historier. 

Bagefter skulle vi smage Elvises sandwich som består af 2 stk. toastbrød, 1 banan, 

peanutbutter (jordnøddesmør), smør/margarine. Der blev også budt på andre 

sandwiches, som var en del af vores frokost. info@memphismansion.com 

Derefter gik turen til Vikingekongernes Jelling. Et meget stort område som er bygget i 

960 af kong Harald Blåtand. Et meget stort palisadehegn omkring Jelling, som i dag er 

markeret med betonstolper, mange ting at se på, som ikke lige kan beskrives i min 

beretning, men kan ses på de billeder, som Robert har taget. 

www.natmus.dk/kongernes-jelling.dk 

Turen blev afsluttet her, og vi begav os atter hjemad mod Kalundborg. Alle gav udtryk 

for, at det havde været en fantastisk tur og vejret var med os alle dage. 

Den 11 august var en busfuld medlemmer afsted til Nyk. F Revyen. Afg. Fra Kalundborg kl. 11.45, og vi 

ankom til Nyk F til en buffet, med 2 genstande. Efter spisningen overværede vi en meget munter Revy. 

Vi var hjemme igen kl. 20.00.      

Den 29 oktober blev medlemmerne inviteret til Equinor til det årlige besøg. 

Charlotte Balslev bød velkommen til de 71 pensionister som deltog i arrangementet. 

Morten Thomsen startede indlæggene med at fortælle lidt omkring sikkerheden på Raffinaderiet. 

Derefter fortalte Claus Navntofte noget om de projekter som fremover skal ske på anlægget. Søren 

fortalte omkring miljø.Til sidst var Jørgen Krogager på Banen og orienterede om forskellige projekter. 

Jofried Klokkehauge afsluttede foredragene med at fortælle generelt omkring trivsel og symbiose. 

Derefter havde vi en kort pause, hvorefter vi gik over til en dejlig 3 retters menu, som kantinen havde 

kreeret med forskellige vine. Alt sammen en hyggelig aften med nuværende medarbejdere samt 

pensionister. 

82 personer deltog i årets bankospil i Equinors kantine. Der var som sædvanlig god stemning. Arrangementet 

startede som vanligt med servering af smørrebrød vin/øl/vand ad libitum. Meny havde desværre leveret for lidt 

smørrebrød, men alle fik hvad de kunne spise. Der blev serveret kaffe og småkager efter spisningen. Der blev 

spillet 12 spil i alt og i pausen blev der solgt amerikansk lotteri. Alt i alt en hyggelig aften. 

Den 5 december blev der afholdt Julefrokost i kalundborghallerne. Ca 90 deltagere havde meldt sig. Det var en 

god oplevelse, da det blev holdt lidt anderledes med runde borde og der var serveringspersonale, som gik rundt 

og skænkede øl/vin/snaps/vand. Det vil vi sikkert overveje igen i år. 

Så vil jeg rette en tak til Equinors direktør Jofrid Klokkehaug for det fine arrangement, som vi hvert år bliver 

indbudt til. Tak til Allan Kaagaard Kristensen fra Fondens Bestyrelse for det tilskud vi får til foreningen. Tak til 

Charlotte Balslev, og Karen Rugbjerg, som er behjælpelig med at være ordstyrere og booke lokaler til vores 

bestyrelsesmøder. 

Tak til foreningens bestyrelse samt Suppleanter og revisorer for et godt samarbejde i det forløbende år og tak for 

hjælpen til bestyrelsesmedlemmernes ægtefæller, som er behjælpelig i kantinen med borddækning. 

Tak til Martin Thyssen for pasning af vores hjemmeside. Tak til Robert som også i år har været flittig med 

Kameraet. 

Bestyrelsen ønsker jer en god generalforsamling 

MVH : Formand for Statoils Pensionistforening Kalundborg Jørgen Nielsen.  

       

 

  

    

   


