Beretning generalforsamling den 6. februar 2020
Afholdt i Equinors kantine
Jeg vil hermed gerne byde jer alle sammen velkommen til årets generalforsamling.
Vi er i dag 101 medlemmer i pensionistforeningen. I 2019 har vi fået 6 nye medlemmer: Mogens Lund Hansen,
Erik Nielsen, Rita Christensen (enke Hans Christensen, som var æresmedlem), Hans Jørgen Voldstedlund, Michael
Sheel Rørbech, Preben Risborg. Velkommen til de 6 nye medlemmer.
6 medlemmer har meldt sig ud af foreningen.: Dagny Larsen, Toni Jørgensen, Martin Schmidt, Steen Thestrup
Pedersen, Martin Thyssen, Hugo Pedersen.
Vi har mistet 4 medlemmer i 2019: Benny Behrensdorff, Hans Jørgen Christensen, Lizzi Wessel, Dan Andersen.
Ære være deres minde. Jeg vil gerne bede om 1 minuts stilhed.
Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder i det forløbende år. Møderne er afholdt henholdsvis hos en af bestyrelsesmedlemmerne og på Equinor.
Så er der lidt vedr. arrangementerne i 2019.
I stedet for den årlige tur til KAT forestillingen, så havde bestyrelsen besluttet at besøge butikken MENY
Kalundborg. Arrangementet blev gennemfør med stor succes for ca. 65 deltagere. Vi startede arrangementet
med at blive delt op i hold, hvorefter vi blev ført rundt i helholdsvis vin, slagter og bagerafdeling, hvor vi hørte
foredrag omkring de forskellige afdelinger. Til slut var vi inviteret til en buffet, som bestod af dejlig Tappas
inclusive vin. Under middagen holdt Peter Egebæk og hans kompagnon et foredrag, omkring opstarten af
butikken, samt de problemer som de var løbet ind i undervejs, De fortalte også om deres økonomi og deres store
investeringer. Arrangementet sluttede med at vi fik lov til at tage overskydende brød med hjem. En rigtig god og
spændende aften.
Den 27- 29 maj 2019 Tur til Sønderjylland
Turen startede fra Kalundborg station kl. 07.30 med 35 deltagere. 7 deltagere blev taget op undervejs. I bussen
blev der serveret kaffe og rundstykker.
Det første stop var Frøslevlejren (fangelejr fra 2. verdenskrig). Lejrens museum holdt særligt åbent for os og vi
havde guider på. Vi fik også lov til selv at bevæge os rundt i lejren for at se de forskellige udstillinger. Vi
afsluttede besøget i Cafe Anton, hvor der blev serveret frokost.
Derefter gik turen videre til Christies Sdr. Hostrup Kro, hvor vi blev indkvarteret i henholdsvis hytter og værelser.
Derefter blev der serveret kaffe og kage. Om aftenen blev der serveret en 4 retters menu med husets vine ad
libitum indtil kl. 24.00. En rigtig dejlig aften.
På dag 2 startede vi med morgenmad på hotellet, hvorefter vi gjorde os klar til at blive kørt til Dybbøl Banke, hvor
vi blev delt op i 2 hold med hver sin guide. En meget interessant fortælling med forskellige videoindslag vedr.
krigen i Dybbøl.
Vi blev derefter kørt til Augustenborg Fjordhotel, som lå skønt beliggende ved havnen. Her indtog vi en god
frokost.
Efter at have sundet os lidt blev vi kørt til Danfoss Universe, som er et center med mange forskellige aktiviteter.
Det var mest en rundvisning i fri natur og vi var meget heldige med vejret. I kan evt. læse mere om centret ved at
gå på nettet (universe.dk).
Derefter gik turen til hotellet, hvor vi igen fik den obligatoriske 4 retters menu med vin ad libitum.

På dag 3 morgenmad på hotellet, hvorefter vi tjekkede ud, og blev kørt en tur forbi Esbjerg Havn, hvor der var en
masse aktiviteter. Vi gjorde et stop ved den flotte statue ”Menneske ved Havet”.
Frokostbuffeten fik vi på Ho Bugt Golfrestaurant. Et dejligt beliggende sted med udsigt til golfbaner og vandet.
Om eftermiddagen besøgte vi Tirpitz Bunkermuseum i Blåvand. Det er en gl. bunker som arkitekten Bjarke Ingels
har været med til at ombygge til et meget moderne museum. Vi fik udleveret en Chip og når vi førte den hen
over de forskellige udstillede ting, så fik vi ganske automatisk en fortælling omkring det udstillede.
Derefter gik turen hjemmad. Vi blev en del forsinket undervejs på grund af vejarbejde, men trods det, kom vi
godt hjem. Vejret var ikke det bedste, men vi havde dog tørvejr og en meget spændende tur.
Den 29. oktober deltog 77 personer i det årlige besøg på Equinor. Vi blev præsenteret for den nye direktør Sølvi
Storsætter Bjøgum, hvorefter vi fik foredrag omkring Raffinaderiets drift i 2019, og de nye projekter i 2020. Til
slut fik vi en meget flot 3 retters menu. En meget hyggelig aften.
Den 2. november havde Equinor inviteret til personale fest på det gl. Carmen på Hareskovvej. Der var 71
personer tilmeldt fra pensionistforeningen til arrangementet. Det var en lidt anderledes personalefest end
tidligere, da der var meget forskelligt musik, og der var opsat boder så man selv kunne vælge, hvad man ville
have at spise. En god sammensat fest.
Den 4. november fik vi så meddelelsen om, at Melbygården var revet helt ned.
Den 6. november deltog 82 personer i det årlige bankospil. Der blev spillet 12 spil i alt.
Den 21.november deltog 47 personer i en tur til Falkoner Teater i København for at se Teaterstykket ”Tarzan”. Vi
startede på Menyen, hvor vi fik en dejlig buffet., hvorefter vi tog i teateret. Også her havde vi en dejlig aften.
Den 4. december deltog 91 personer i den årlige julefrokost i Kalundborghallen. Det var som sædvanlig en festlig
eftermiddag med god mad, musik og sange.
Og så vil jeg informere lidt omkring 2020:
Den 6. februar. Vi starter ud med generalforsamling i Equinors kantine.
Den 15. marts tager vi i amatørteateret KAT her i Kalundborg, og derefter spiser vi hos Den Tykke Kok.
Den 20. juni Tager vi til Nyk F Revyen.
Og så har vi som sædvanlig bankospil 3. november og julefrokost den 9. december .
Der har muligvis været lidt omtale omkring en Bornholmertur?. Den har vi desværre været nødt til at aflyse på
grund af, at fonden på nuværende tidpunkt ikke kan bistå med de midler som vi har ansøgt om. Vi får kun ca. en
trediedel af det som vi plejer. Vi har fået oplyst fra fondsbestyrelsen, at der er nogle økonomiske problemer i
forbindelse med at få frigjort den økonomisked kapital, som vi plejer. Det gælder alle 3 foreninger. Der er penge i
fonden, men de er ikke øremærket til vores formål, så derfor er man i gang med at se, om det kan lykkes at
skaffe noget kapital på et senere tidspunkt i år 2020. Det vil så få betydning for de arrangementer, jeg her har
nævnt, da egenbetalingen vil blive noget højere end normalt. Håberat i har forståelse herfor.
Bestyrelsen ønsker jer en god generalforsamling.
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