
Seniorklubben 
(Seniorgruppen i TAT) 

Generalforsamling tirsdag den 1. marts 2022 
hos Danske Seniorer 

i Griffenfeldsgade 58, 2200 København N. 
 

Referat 
 
 

I generalforsamlingen deltog i alt 23 medlemmer (inkl. bestyrelsen). 
 
Formanden, Hans-Jørgen Møllegaard, glædede sig over, at vi atter kunne samles og bød alle 
hjertelig velkommen. 
         
1. Valg af dirigent 
På bestyrelsens vegne foreslog formanden Kurt Langeskov som generalforsamlingens dirigent. 
Kurt valgtes med akklamation. 
 
Kurt Langeskov takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet i henhold til vedtægterne. 
 
2. Godkendelse af referat fra nødgeneralforsamlingen 2021 
Referatet er tidligere udsendt og var desuden vedhæftet dagsordenen. Det blev enstemmigt 
godkendt uden kommentarer. 
 
3. Bestyrelsens beretning 
Dirigenten gav formanden ordet for aflæggelse af følgende beretning: 
 
”Nu er der gået 2 år siden vi sidst kunne afvikle en fysisk generalforsamling. For et år siden blev vi på grund 
af diverse Corona-restriktioner nødsaget til at afvikle en ”nødgeneralforsamling” for at kunne gennemføre 
valg og fastsætte kontingent til seniorklubben for 2022. 

Endelig er tiden kommet, hvor det igen er muligt at afvikle en generalforsamling på normale præ-
misser, selvom denne generalforsamling også skal afvikle et ”efterslæb” fra sidste år… Men mere derom 
senere. 
 
På bestyrelsens møde 14. september 2021 gik vi i gang med at planlægge arrangementerne i 2022, og vi 
besluttede at lave en lille ”rundspørge” ved hjælp af nyhedsbrevet for at få jeres mening om seniorklubbens 
arbejde og arrangementer med henblik på forbedringer 

Som følge af covid-19 pandemien har deltagelsen i vore arrangementer været mindre end tidligere. 
Det kan naturligvis skyldes mange ting: at vi er blevet ældre og mindre mobile, at vi fortsat er bekymret for 
at komme sammen i det offentlige rum uden for den nærmeste familie- og vennekreds, eller måske skyldes 
det, at de besøg og ture, vi har stablet på benene, ikke har vundet gehør hos jer. Det vil vi selvfølgelig 
gerne vide lidt mere om. 

Vi er nogle gange blevet spurgt om vi ikke påtænker ture uden for Sjælland og ”Sydhavsøerne”, og 
om der er mulighed for arrangementer i (andet) bestemt område. Hertil må svares, at langt størstedelen af 
seniorklubbens medlemskreds er bosiddende i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og den reste-
rende del af medlemmerne bor meget spredt i de øvrige regioner. Det er vanskeligt – men næppe umuligt – 
at gennemføre ture og besøg på Fyn og i Jylland, men deltagelsen vil nok blive for lille til, at det kan svare 
sig. Eller sagt på en anden måde, turene vil blive for dyre (udgifter til fx leje af bus, refusion af rejseudgifter 
mv.). Vi spurgte om: 
 

• Hvad er din holdning til 2- eller flerdagsture, dvs. med overnatning? Hvordan er din holdning til at 
dele evt. værelse med en anden deltager, eller ønsker du eneværelse? 



 
 
(Vær opmærksom på, at en 2- eller flerdagstur naturligvis vil koste mere end en 1-dagstur, fordi det 
indebærer overnatning og flere måltider undervejs, ligesom eneværelse vil koste ekstra). 

 
• Skal vi planlægge ture med udgangspunkt uden for København (Køge har været benyttet i forbin-

delse med sommerturene)? 
 

• Kunne en 1-dagsudflugt til Fyn være en idé med mødested i Odense (hvor vi fx kunne Jernbane-
museet, H.C. Andersens Hus og Sankt Knuds Domkirke) eller i andre byer (Nyborg, Middelfart)? 

 
• Deltagerprisen for 1-dagsture udgør i dag cirka 250,00 kr. pro persona. Er det en fair pris taget i 

betragtning, at den skal dække entre- og evt. guide-udgifter samt bespisning (uden drikkevarer) og 
evt. eftermiddagskaffe)? Hvis deltagerprisen sættes op – hvad synes du så må være maksimum. 
(Vi skal i den forbindelse huske på, at en del medlemmer har ledsagere med, som ikke er medlem 
af seniorklubben). 
 

• Har du idéer til udflugtsmål og (museums)besøg? (Du må meget gerne give os kontaktoplysninger 
om de pågældende steder). 
 

• Vi udsender via TAT’s sekretariat nyhedsbreve til seniorklubbens medlemmer. Det er derfor nød-
vendigt, at du sørger for at give TAT’s sekretariat meddelelse, hvis du skifter mailadresse (nogle 
glemmer at skifte fra deres arbejdsmail til deres private mailadresse). Du giver TAT’s sekretariat 
meddelelse på mail tat@tat.dk 

 
• Vi udsender indkaldelse til generalforsamling og årets arrangementskalender via elektronisk post. 

Vi udsender også en lille ”erindringsmail” forud for at der åbnes for tilmelding til de forskellige arran-
gementer. Vi udsender i øvrigt også med mellemrum nyhedsbreve, hvor vi fx fortæller om resultatet 
af aftaleforhandlingerne og andre ting, som vi synes det er vigtigt at fortælle lidt om. Hvad synes du 
om disse nyhedsbreve? (Ris og ros modtages med tak). 
 

• Hvad er dit generelle indtryk af bestyrelsen og vores arbejde for pensionisternes vilkår? (Husk at vi 
er medlem af såvel Sammenslutningen af CO10’s Senior- og Pensionistforeninger som af Danske 
Seniorer). 

 
Vi modtog da nogle svar fra jer, men ikke særligt mange. Stort set alle respondenter gav positive tilbage-
meldinger omkring arrangementer og bestyrelsens arbejde i øvrigt. Og det er vi selvfølgelig glade for! 

Et medlem efterlyste oplysninger ved de enkelte arrangementer om, hvorvidt stederne var ”rollator-
venlige” og foreslog, at vi gjorde en anmærkning herom til de forskellige programpunkter. 

Det er jo en god pointe, og vi har skrevet den bag øret. I de arrangementer, der er planlagt for 2022 
er der med sikkerhed kun et (Københavns Museum), der kan betegnes ”rollator-venligt”, fordi der er eleva-
tor i bygningen. Det er ikke tilfældet på Johannes Larsen Museet eller Bank- og Sparekassemuseet. 

Et andet medlem tilkendegav, at vi kunne udsende ”Den lille gule” til samtlige medlemmer. I den 
forbindelse kan vi konstatere, at det med de gældende posttakster vil koste 48 kr. pr. stk. at udsende den. 
 
Vi har gentagne gange drøftet, hvad medlemmerne ønsker, at seniorklubben fortrinsvis skal beskæftige sig 
med. Og det er naturligvis baggrunden for, at bestyrelsen bruger megen tid på at skrue arrangementer 
sammen, som kan være med til at understøtte behovet for socialt samvær. Det er bestyrelsens generelle 
indtryk, at medlemmerne hovedsageligt bruger seniorklubben som socialt mødested med gamle kolleger 
m.fl. 

Nogle medlemmer mener, at bestyrelsen bør prioritere de faglige aktiviteter først. Disse aktiviteter 
prioriteres også højt i og med, at vi gennem CO10’s Senior- og Pensionistforeninger og TAT’s hovedbesty-
relse arbejder med at forbedre (særligt) tjenestemandspensionisternes vilkår. 
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Aktiviteterne har genne Corona-pandemien været præget af digitale mødeformer, som seniorklubbens for-
mand desværre ikke har haft mulighed for at være en del af pga. af sit tekniske udstyr (af ældre dato). Men 
i relation til TAT’s hovedbestyrelse har vi fremsendt skriftlige kommentarer og forslag. 

Ud over, at Seniorgruppen i TAT via TAT’s hovedbestyrelse og Centralorganisationen af 2010 har 
”forhandlingsret” vedrørende pensionsspørgsmål med finansministeren – derom senere – er vi medlem af 
Danske Seniorer, der varetager en mere overordnet indsats for pensionisternes vilkår (i lighed med Ældre 
Sagen), hvor vi følger arbejdet, men ikke deltager særlig aktivt. 
 
Bestyrelsen havde for 2021 planlagt 5 arrangementer, hvoraf 1 måtte aflyses på grund af Corona-restriktio-
nerne: 
 

• 18. marts 2021 – Københavns Museum – måtte aflyses, da museet var tvangslukket pga. forsam-
lingsreglerne, 

• 25. maj 2021 – Dragør – blev gennemført med 19 deltagere, 
• 17. juni 2021 – Roskilde Domkirke – blev gennemført, dog kun med 8 deltagere, 
• 19. august 2021 – Sommertur til Møn med besøg på Thorsvang Samlermuseum – gennemførtes 

med 17 deltagere, og endelig 
• 4. november 2021 – Frihedsmuseet – gennemførtes med 41 deltagere! 

 
Som I kan konstatere, har der været en forholdsvis begrænset tilslutning til de forskellige arrangementer. 
Det er bestyrelsens opfattelse, at den begrænsede tilslutning hovedsageligt skyldes, at Corona-pandemien 
fortsat havde godt greb i befolkningen, og at medlemskredsen – med al respekt – har en gennemsnitsalder, 
hvor mange kunne tilhøre en eller flere af de grupper, hvor risikoen for at blive smittet har været størst. 

Men den største skuffelse – hvis jeg må betegne den som en sådan – var, at ikke flere havde meldt 
sig til sommerturen. Vi valgte at gennemføre arrangementet på trods af den beskedne tilslutning. 

Programmet for 2021 var således mere eller mindre en gentagelse af det, som var planlagt i 2020, 
men hvor vi blev nødt til at aflyse alle arrangementer pga. situationen. 
 
TAT’s hovedbestyrelse arbejder meget med de problemer, som det faldende antal tjenestemænd giver, og 
man arbejder hårdt på at få fat i flere medlemmer på det område, der er mest oplagt for TAT, nemlig 
erhvervsskoleområdet. 

Vi må konstateres, at forhandlingsretten fortsat er under pres, og det gav sig nok et vist udslag i 
forhandlingerne omkring fornyelsen af aftaler og overenskomster (OK21) pr. 1. april 2021. 

Vi må også konstatere, at TAT som organisation er økonomisk presset på grund af det (fortsat) 
vigende medlemstal. Men vi ønsker fortsat at varetage vore medlemmers interesser så godt og professionelt 
som muligt, selv om det samlede antal aktive medlemmer pr. 2. februar 2022 er nede på 429 medlemmer. 
 
Hovedbestyrelsen holdt seminar i oktober måned, og der var bred tilslutning til, at TAT søger samarbejde og 
– helst – fusion med en anden organisation. Valget er faldet på Dansk Told- og Skatteforbund, som TAT i 
mange år har haft et fortrinligt samarbejde med, og som i dag både har tjenestemands- og 
overenskomstansatte medlemmer, ligesom man i DTS har en forholdsvis stor pensionistforening. 

På hovedbestyrelsesmødet i TAT den 7. februar 2022 blev det på baggrund af et ”Oplæg til 
samarbejde og mulig fusion mellem Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd (TAT) og Dansk 
Told & Skatteforbund (DTS)” (udarbejdet i januar 2022) besluttet at indlede realitetsdrøftelser med DTS om 
en egentlig fusion med virkning fra den 1. januar 2024 eller tidligere. 
 
Vi kan ikke på nuværende tidspunkt løfte sløret yderligere for, hvordan sagen vil udvikle sig, men det er 
hovedbestyrelsens opfattelse, at DTS er positivt indstillet på en fusion, men hvordan det ender, vil 
forhandlingerne vise på et senere tidspunkt. Såfremt vi skal fusionere med DTS skal der gennemføres et 
ekstraordinært delegeretmøde i TAT herom. 
 
TAT har via Interesseforeningen – der engang hed ”Forsikringsagenturforeningen for Tjenestemænd” – 
mulighed for at anvende en del af overskuddet af forsikringsvirksomheden i Tjenestemændenes Forsikring. 
Når året er omme, opgøres over/underskud på forsikringsvirksomheden, og den del af overskuddet på 



forsikringsbestanden blandt TAT’s medlemmer, overføres sammen med en forrentning af kapitalen, til 
Afdeling 10. TAT har mulighed for at anvende en del af beløbet til sociale og uddannelsesmæssige formål, 
ligesom pengene kan investeres i feriehuse og -boliger. TAT har således gennem Interesseforeningen købt 
en ferielejlighed i Spanien og et sommerhus på Djursland. Hvis du har tegnet forsikringer i 
Tjenestemændenes Forsikring har du mulighed for at leje feriebolig/hus til en favorabel pris. Men det 
forudsætter altså, at du er ”kunde” i Tjenestemændenes Forsikring.  
 
Formanden har – udover at sidde som observatør i TAT’s hovedbestyrelse – sæde i bestyrelsen for CO 
10’s Senior- og Pensionistforeninger. Vi mødes nogle gange årligt for at drøfte pensionsproblemer for 
tjenestemændene, ligesom vi deltog i CO10’s seneste repræsentantskabsmøde i november 2021. 
 
Det er vigtigt at fastholde medlemskabet af CO10’s Senior- og Pensionistforeninger, for det er gennem vores 
medlemskab af Centralorganisationen af 2010 (CO10) vi har adgang til at udøve aftale- og forhandlingsret 
over for Finansministeriet. 

Bestyrelsen har senest holdt møde i går, den 28. februar 2022, i Odense, hvor vi bl.a. har drøftet om 
CO10’s vedtægter tilgodeser alle tilsluttede organisationer som ligeværdige. Vi mener, at der er en ”ubalance” 
i centralorganisationens vedtægter som formentlig skyldes, at man ikke hartaget højde for, at 
Statspensionisternes Centralforening er nedlagt. 

Vi arbejder for tiden også med at forberede OK ’24, hvor vi gerne ser, at vore ønsker om forbedringer 
af tjenestemandspensionerne kommer til reel forhandling med skatteministeren, der jo i dag er den 
personaleforvaltende minister. 

Som I alle har kunnet set på pensionsmeddelelserne fra Udbetaling Danmark på vegne af Statens 
Administration, kom vi ud af den senest afsluttede aftaleperioden (2018-201) med et ”lille minus”, fordi re-
guleringsordningen pr. 1. februar 2021 gav en negativ udmøntning. Det statslige forhandlingsfællesskab 
havde besluttet, at man ville have ”rent bord” forud for aftale- og overenskomstforhandlingerne så man ikke 
skulle slås om pengene. Den periode, hvor vi fik en tilbagegang i lønninger og pension var dog kort, nemlig 
kun februar og marts måned 2021. Med virkning fra den 1. april 2021 fik vi igen en lille slant på kistebun-
den. Som følge af aftaleforliget fra 2021 skal der ske udmøntning pr. 1 april 2022, og også her vil der være 
tale om en fremgang – selv om den ikke er voldsom. 
 
Med hensyn til Danske Seniorer har bestyrelsen drøftet, om vi fortsat skal være medlem af denne organi-
sation, der oprindeligt hed Pensionisternes Samvirke. Det er bestyrelsens opfattelse efter at have deltaget i 
flere kongresser i Dansk Seniorer, at der på mange måder er tale om en ”børnehave”, hvor små og store 
ego ‘er forsøger at ”tryne hinanden”. 

I 2020 fik vi gennemført, at Danske Seniorer udsendte medlemskortene for 2021 direkte til medlem-
merne, fordi vi er en landsdækkende gruppe, der ikke kan uddele medlemskortene på diverse møder eller 
ved at bestyrelsen deler dem ud lokalt. Vi forventede, at det blev en fast aftale, men måtte i år konstatere, 
at samtlige medlemskort landede i formandens postkasse / posthus, og at vi derfor selv skulle udsende 
dem til medlemmerne. 

I forbindelse med Nytårs-nyhedsbrevet gjorde vi opmærksom på, at man kunne bede os om at 
sende medlemskortet til dem, der måtte ønske det. Her medio februar måned må vi konstatere, at der kun 
er udsendt 16 medlemskort til medlemmerne, ligesom bestyrelse og revisorer har modtaget deres i forbin-
delse med bestyrelsesmøde og revision). Det tyder på, at I ikke bruger Danske Seniorer, herunder deres 
tilbud. Det er derudover bestyrelsens opfattelse, at mange medlemmer er medlem af Ældresagen, og at der 
er et tilpas ”sammenfald” af tilbud, der stilles til rådighed for medlemmerne af såvel Ældesagen som Dan-
ske Seniorer. Vi har tillige ofte hørt, at medlemmerne synes, at de tilbud, der fremkommer fra Danske Seni-
orer er for dyre. Det er på den baggrund, at bestyrelsen i dag stiller forslag om, at Seniorgruppen i TAT ud-
meldes af danske Seniorer pr. 31. december 2022. (Formanden spurgte deltagerne i generalforsamlingen, 
hvor mange der var medlemmer i ÆldreSagen. Det var alle 21!). 
 
Selvom Forbrugsforeningen er ”udenfor” de opgaver, som bestyrelsen ”tager sig af”, skal det dog nævnes, 
at et medlemskab af Seniorgruppen i TAT – som en del af ”hovedforeningen”, er den formelle adgang til 
medlemskab af Forbrugsforeningen, som jeg véd mange er medlem af. Efter Forbrugsforeningens vedtægter 
er det faktisk sådan, at Forbrugsforeningen har ret til at undersøge, om vi er medlem af TAT eller fortsat 



medlem af Seniorgruppen. Hvis vi ikke er det, kan vi faktisk ophøre at være medlem af Forbrugsforeningen. 
Så Forbrugsforeningen er samtidig et godt argument for at være medlem af TAT’s seniorafdeling! 
 
Seniorgruppens bestyrelse har også i det forløbne år – på trods af Covid-19 - arbejdet godt og i en god 
atmosfære. 

Vi har for at begrænse udgifterne til de fysiske møder holdes møderne fortsat privat, og dermed 
reducerer vi udgifterne til frokost mv. Det har fungeret godt, og jeg vil hermed takke de 
bestyrelsesmedlemmer, der gennem året har lagt ”hus” til møderne. 

På grund af pandemien har vi haft en meget begrænset mødeaktivitet, men har korresponderet 
internt via mail og fået ”talt” om det, der er vigtigt. 
 
I forbindelse med ”gebyrsagen” bemærkede hovedbestyrelsen, at man ikke (længere) betragter 
Seniorgruppen for at være en ”lokalafdeling”, så besluttede vi i seniorgruppens bestyrelse af gennemgå 
vedtægterne for Seniorgruppen i TAT. Vi konstaterede bl.a., at der slet ikke var en bestemmelse, der 
handlede om bestyrelsen, og at de omfattende finansielle om ”hvidvask” tillige burde resultere i indsættelse 
af en bestemmelse om tegningsret. 

Bestyrelsen har derfor gennemgået vedtægterne og stiller forslag om supplering af disse omkring 
henholdsvis bestyrelse og tegningsret. Alle øvrige rettelser vedrører alene, at vi i § 1 ønsker at fastholde 
navnet ”Seniorgruppen i TAT”, og at vi derfor foreslår indføjet: ”herefter: Seniorklubben”. Det betyder altså, 
at begrebet ”lokalafdeling” i vores tilfælde er erstattet med ”seniorklubben”.  
 
I beretningen til sidste års ”nødgeneralforsamling” omtalte jeg bl.a., at hovedbestyrelsen indstillede til TAT’s 
delegeretmøde, at seniorklubbens administrationsbidrag til ”fællesskabet” med virkning fra 2021 forhøjes fra 
9,00 kr. til 25,00 kr. og i 2022 fra 25,00 kr. til 50,00 kr. pr. medlem (årligt). Delegeretmødet tiltrådte 
hovedbestyrelsens indstilling. Ved hovedbestyrelsens budgetforhandling forud for delegeretmødet gjorde vi 
naturligvis indsigelse, men blev belært om, at forhøjelsen rent faktisk har hjemmel i seniorklubbens vedtægter. 
Administrationsbidraget dækker udgifter til servicering af seniorklubben (fx udsendelse af nyhedsbreve, 
besvarelse af telefoniske spørgsmål om tjenestemandspensioner osv.) 

Som følge af, at delegeretmødet vedtog de nævnte forhøjelser, indstillede seniorbestyrelsen i første 
omgang til generalforsamlingen, at vi ønskede at forhøje kontingentet i 2022 fra 200,00 kr. til 250,00 kr. årligt. 
På baggrund af de indkomne bemærkninger fra medlemmerne til ”nødgeneralforsamlingen” trak bestyrelsen 
imidlertid forslaget, fordi vi besluttede – bl.a. på grund af udsigten til, at TAT inden for en kortere årrække vil 
indgå i en fusion med en anden organisation – i stedet ville trække på seniorklubbens formue, jf. referatet af 
nødgeneralforsamlingen, som blev endeligt godkendt som indledning til dette års generalforsamling. 
 
Når I ser på de reviderede regnskaber for 2020 og 2021 – der behandles under et særskilt punkt på 
dagsordenen – kan I konstatere, at vi afleverer et sted mellem ca. 60 og 76 % af seniorklubbens 
kontingentindtægter til henholdsvis CO10, TAT og Danske Seniorer! 

Da medlemskabet af såvel CO10 som TAT er grundlaget for, at seniorklubben har forhandlingsret 
fsv. angår tjenestemandspensionisternes forhold og vilkår over for statens lønnings- og pensionsvæsen (som 
det hed i gamle dage), er der uomtvisteligt nødvendigt at vi opretholder dette medlemskab. 

Det er noget andet med Danske Seniorer. Af de grunde, som er skitseret ovenfor, er det bestyrelsens 
opfattelse, at vi – medlemmerne – ikke får tilstrækkeligt udbytte af medlemskabet, og hvis kun ca. 5 % af 
medlemmerne rekvirerer medlemskortet, at vi lige så godt kan spare udgiften til Danske Seniorer. Vi véd af 
erfaring, at mange af vore medlemmer er medlem af Ældresagen – og Forbrugsforeningen - og dermed også 
har adgang til en lang række fordele i form af rabatter og bonus. Bestyrelsens forslag behandles også særskilt 
under et punkt på dagens dagsorden.  
 
Det er skik, at formanden i sine afsluttende bemærkninger også skal sige tak. 
 
Men inden den ”obligatoriske” tak, skal der i dag lyde en særlig tak til Tove Nissen, der kort efter 
nødgeneralforsamlingen meddelte, at hun af helt personlige grunde ønskede at udtræde af bestyrelsen. Vi 
syntes, at dette års generalforsamling er stedet, hvor Tove skal have vores beskedne tak for sin indsat som 
medlem af seniorklubbens bestyrelse gennem mange år. 
 



Og jeg vil naturligvis også i år sige tak. Tak til hver og en i bestyrelsen for jeres engagerede og inspirerende 
og positive samarbejde. Tak skal der også lyde til foreningens revisorer, Kurt Langeskov og Janne Lyng 
Lundager, der har revideret regnskaberne for 2020 og 2021. Janne måtte træde til, da Dick Nilsson desværre 
som pårørende måtte gå i Coronaisolation. Men hermed en tak til jer alle for jeres indsats og sparring - og så 
håber jeg, at jeg ikke har glemt nogen! 

Afslutningsvis skal jeg også på bestyrelsens og medlemmernes vegne rettes en tak til TAT’s 
sekretariatet – Gitte Anholm, Turid Leirvoll og Irlin Osaland - for god hjælp og støtte i året, der er gået, og 
særlig en tak for hjælp med udsendelse af seniorafdelingens nyhedsbreve. 

Og hermed overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen forhåbentlig velvillige 
behandling.” 
 
Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger eller spørgsmål til beretningen. Da det ikke var tilfældet, blev 
bestyrelsens beretning enstemmigt godkendt. 
 
4. Regnskab for 2020 og 2021 
Begge reviderede regnskaber var vedhæftet dagsordenen. Kassereren, Anette Iversen, gennemgik begge 
regnskaber. Regnskabet for 2020 udviste et overskud på 17.157 kr. og en balance på 201.164 kr. 
Regnskabet for 2021 har et underskud på 8.971 kr. og en balance på 192.193 kr.,37. Anette oplyste, at der 
endnu mangler afregning fra TAT af kontingentindbetalinger fra 2. halvdel af 2021. Seniorklubbens formue pr. 
1.1.2022 udgør 192.193 kr. 

Da der ikke var bemærkninger fra forsamlingen, betragtede dirigenten regnskaberne for 2020 og 
2021 for endeligt godkendt. 
 
5. Fastsættelse af kontingent for 2023 
På baggrund af de bemærkninger, som formanden havde fremført i forbindelse med aflæggelse af beretning, 
stillede bestyrelsen forslag om uændret kontingent på 200,00 kr. for 2023. 

Dirigenten konstaterede, at kontingentet for 2023 var fastsat uændret. 
 
6. Indkomne forslag 
Bestyrelsen stillede forslag til en række ændringer i Seniorklubbens vedtægter 
Forslaget var udsendt sammen med dagsordenen og findes på TAT’s hjemmeside. 

Dirigenten gennemgik ændringerne, og oplyste at forslaget til bestemmelsen i § 6, stk. 3, udgik. For 
så vidt angår bestemmelsen om tegningsret § 6, stk. 1-2, er disse drøftet med og ”godkendt” af 
seniorklubbens bankforbindelse. 

Dirigenten oplyste endvidere – som formanden havde omtalt det under beretningen – at TAT’s 
hovedbestyrelse havde givet et forhåndstilsagn om godkendelse af vedtægterne, når disse er vedtaget på 
generalforsamlingen. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringer efter den gældende vedtægts § 7, stk. 2, 
kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Dirigenten foreslog, at bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer gennemførtes som én samlet 
afstemning, dog således af § 6, stk. 3 udgik af forslaget. 

Der var ikke bemærkninger hertil, hvorfor dirigenten stillede forslaget til samt afstemning ved 
håndsoprækning. 

Dirigenten kunne herefter konstatere, at vedtægtsændringerne var enstemmigt vedtaget. 
 
Bestyrelsen stillede forslag om udmeldelse af Danske Seniorer pr. 31.12.2022. 
Formanden havde under beretningen fremsat bemærkninger om noget af baggrunden for bestyrelsens 
forslag. Det blev af kassereren oplyst, at medlemskabet i dag koster os ca. 68 kr. pr. medlem årligt, og 
bestyrelsen – og en del medlemmer – synes at Danske Seniorers arrangementer er for dyre, og at 
medlemmerne fik et bedre (individuelt) tilbud ved at indmelde sig i ÆldreSagen. 

Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne konstatere, at forslaget om udmeldelse af Danske 
Seniorer pr. 31. december 2022 var vedtaget. 
 
Afslutningsvis kunne dirigenten konstatere, at der ikke var fremsat yderligere forslag til behandling. 



 
7: Valg i henhold til vedtægterne § 6 
 
Ordinært valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem) for en 
2-årig periode 
Karin Eklund, Anette Iversen og Birte Hansen erklærede sig villigt il at modtage genvalg. 
 
Da der ikke var yderligere kandidatforslag, konstaterede dirigenten, at Karin Eklund, Anette Iversen og Birte 
Hansen alle genvalgt (akklamation). 
 
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode 
Anne-Dorthe Helberger erklærede sig villig til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslog endvidere, at Lise 
Stenspil (tidl. Fiskeristyrelsen) valgtes til suppleant. 
 
Da der ikke var yderligere kandidatforslag, konstaterede dirigenten, at Anne-Dorthe Helberger var genvalgt 
og Lise Stenspil nyvalgt som suppleanter til bestyrelsen (akklamation). 
 
Valg af 1 revisor for en 2-årig periode og 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode 
Afgående revisor Kurt Langeskov og revisorsuppleant Janne Lyng Lundager erklærede sig villig til at 
modtaget genvalg. 
 
Da der ikke var yderligere kandidatforslag, konstaterede formanden, at Kurt Langeskov var genvalgt som 
revisor for en 2-årig perioden, o dirigenten konstaterede, at Janne Lyng Lundager (også) var blevet genvalg 
som revisorsuppleant. 
 
Fastsættelse af refusion for bestyrelsesmedlemmer 
Generalforsamlingen godkendte, at hidtidig praksis videreførtes. Punktet bortfalder på næste års 
generalforsamling jf. den ny vedtægts § 8, nr. 4. 
 
Eventuelt 
Hans-Jørgen fortalte lidt om turen til Københavns Museum, der om et par dage åbner for tilmelding.   

Kurt rettede også en tak til Tove Nissen for hendes mange år i bestyrelsen. 
Anne Linde-Laursen gjorde opmærksom på, at det er en god idé at få gennemgået sine private forsikringer 
(især rejseforsikring), da betingelserne kan være ændret fordi man er blevet ældre. Kontakt derfor dit 
forsikringsselskab, fx Tjenestemændenes Forsikring herom. 
 
Kurt Langeskov takkede for god ro og orden og Hans-Jørgen Møllegaard afsluttede generalforsamlingen og 
takkede dirigenten for god mødeledelse. 
 

København, den 2. marts 2022 
 
Kurt Langeskov                       Hans-Jørgen Møllegaard                          Kirsten Møller 
Dirigent                                                                 formand              sekretær og referent 
 


