
 

TAT’s Seniorklub 
(Seniorgruppen i TAT) 

 
Referat 

 
af nødgeneralforsamlingen 2021, der blev afviklet ”postalt” 

 
Efter vedtægterne skulle generalforsamlingen være afviklet i årets første kvartal, men på grund af co-
vid-19 restriktionerne var dette ikke muligt. Generalforsamlingen blev i første omgang udskudt til slut-
ningen af april 2021, men restriktionerne i forhold til indendørs forsamlinger var fortsat ikke lempet, 
hvorfor bestyrelsen besluttede at gennemføre en postal ”nødgeneralforsamling” via elektronisk ny-
hedsbrev til seniorklubbens medlemmer. 
 
Der udsendtes 31. marts 2021 nyhedsbrev herom til seniorklubbens medlemmer, og man fik mulighed 
for at fremkomme med bemærkninger og forslag mv. indtil udgangen af april måned 2021. (Bestyrel-
sens indkaldelse, beretning og regnskab blev lagt på TAT’s hjemmeside under menuen ”TAT senior-
klub). 
 
Bestyrelsen har på sit møde den 10. maj 2021 afsluttet processen og der er (ved formanden) udarbej-
det nærværende referat af nødgeneralforsamlingen. 
 
Det bemærkes i øvrigt, at der ud over bestyrelsen, kun er indkommet kommentarer mv. fra ganske få 
medlemmer. 
 
Bestyrelsen har i forbindelse med denne gennemførelse af generalforsamlingen gjort opmærksom på, 
at referatet af generalforsamlingen tillige med godkendelse af regnskabet for 2020 efterfølgende vil 
ske på den ordinære generalforsamling i 2022. 
 
 
1.  Valg af dirigent 
I sagens natur bortfaldt dette punkt. 
  
2.  Bestyrelsens beretning 
Beretningen ligger på hjemmesiden. Der er kun fremkommet positive tilkendegivelser, hvorfor beret-
ningen betragtes som godkendt.  
 
3.  Regnskab for 2020, og fastsættelse af kontingent for 2022 
Med henvisning til vedtægtens § 10, stk. 1, har TAT’s hovedbestyrelse forhøjet administrationsgebyret 
i 2021 fra 9,00 til 25 kr. årligt og fra 2022 fra 25 til 50 kr. årligt (pr. medlem). 
 
Som følge heraf indstillede seniorklubbens bestyrelse, at kontingentet til seniorafdelingen for 2022 for-
højedes med 50 kr. til 250 kr. årligt. 
 



 

Seniorklubbens tidligere formand, Steffen Lunn, takkede for en fyldig beretning. Han gav udtryk for, at 
det var en dårlig idé at forhøje kontingentet, fordi seniorklubben ikke mangler penge. Han mente end-
videre, at bestyrelsen burde lave en lille medlemsundersøgelse for at få et indtryk af, hvad medlem-
merne synes bestyrelsen skal prioritere i sit arbejde. Steffen Lunn var også ked af, at alle arrange-
menter tog udgangspunkt i København (dårlige parkeringsforhold og horrible p-afgifter), og at man 
godt kunne arrangere nogle ”kør-sammen-i-flere-biler” ture, eller fx udsende Danske Seniorers publi-
kation ”Den lille Gule” til samtlige medlemmer. 
 
Bestyrelsen har genovervejet situationen fsv. angår kontingentforhøjelse. Man er enig i, at ”vi har 
penge nok”, og at der således ikke er udsigt til en truende ”pengemangel”, ligesom man er enig i, at 
bestyrelsen for en række år siden besluttede at nedsætte kontingentet til det nuværende niveau med 
samme begrundelse. 
 
Bestyrelsen har derfor besluttet at trække forslaget om en kontingentforhøjelse fra 2022. 
 
Kontingentet fastsattes herefter uændret til 200,00 kr. 
 
Bestyrelsen har endvidere besluttet at arbejde videre med en evt. medlemsundersøgelse. Fsv. angår 
”Den lille Gule” kan det oplyses, at vi - udover det antal eksemplarer, der blev udleveret på generalfor-
samlingen i 2020 - kun har udleveret 2-5 eksemplarer.  
 
4.  Indkomne forslag 
Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen, hvorfor punktet udgik. 
 
5.  Valg i henhold til vedtægternes § 6 
a) ordinært valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (formand og 1 bestyrelsesmedlem). Bestyrelsen indstil-
lede Hans-Jørgen Møllegaard og Bitten Petersen til at modtage genvalg. 
 
Begge blev genvalgt. 
 
b) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode. Bestyrelsen indstillede Birte Hansen og 
Anne-Dorthe Helberger til at modtage genvalg. 
 
Begge blev genvalgt. 
 
c) Valg af en 1 revisor for en 2-årig periode. Bestyrelsen indstillede Dick Nilsson til genvalg. 
 
Dick Nilsson blev genvalgt. 
 
d) Valg af 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode. Bestyrelsen indstillede Janne Lyng Lundager til 
valg som revisorsuppleant. 
 
Janne Lyng Lundager blev nyvalgt som revisorsuppleant. 
 
 



 

6.  Fastsættelse af refusion for bestyrelsesmedlemmer 
Der er etableret praksis for, at seniorklubben afholder udgifter til frokost i forbindelse med bestyrelses-
møder, og at seniorklubben dækker rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder mv. (refusions-
regler er fastsat af bestyrelsen). 
 
Den etablerede praksis fortsætter uændret. 
 
7.  Eventuelt 
Intet. 
 
… 
 
Referatet af generalforsamlingen vil blive offentliggjort på TAT’s hjemmeside (under Seniorafdelin-
gen), og kan i overensstemmelse med vedtægtsændringerne i 2011, ikke forventes udsendt pr. post. 
 
Nærværende referat samt regnskabet for 2020 forelægges på generalforsamlingen 2022 til endelig 
godkendelse. 
 
Bestyrelsen har efter sit møde den 10. maj 2021 aftalt med Danske Seniorer, at næste års 
generalforsamling afholdes den 1. marts 2022 i tidsrummet mellem kl. 13 og 16. Så nu kan 
alle travle seniorer, allerede notere datoen i kalenderen! 
 
Hørve, den 14. maj 2021 
Hans-Jørgen Møllegaard 
formand for TAT’s seniorer 


