
TAT`S LOKALAFDELING (SENIORGRUPPE I TAT) 
 
Referat af generalforsamlingen 21. februar 2019 
 
 
Generalforsamlingen afholdtes med dagsorden i henhold til vedtægtens § 5 torsdag den 
21. februar kl. 13.00, i FTF-A’s mødelokale Tokyo, Snorresgade 15, 2300 København S. 
 
Mødet startede med, at Turid fra TAT`s sekretariat fortalte om dagligdagen og overbragte 
en hilsen fra hovedbestyrelsen. Hans-Jørgen læste en morsom historie fra en bog om vo-
res (dengang) allesammens ”Don Camillo”. 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
Hans-Jørgen Møllegaard blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 
 
2. Formandens beretning 
Formand Kurt Langeskov startede med at fortælle om vores arrangementer i 2018. Der var 
besøg på Musikmuseet, rundvisning i det indre (gamle København), vi var på havnerund-
fart. Turen til Egeskov på Fyn måtte desværre aflyses, og endelig havde vi besøg på Chri-
stiansborg. Alt sammen var udmærkede udflugter, og I finder nye arrangementer i 2019 på 
TAT`s hjemmeside. 
Kurt fortalte desuden, at TAT er medlem af den nye organisation FH [organisationen dan-
net ved fusion af LO og FTF], CO10 og Danske Seniorer. Det må siges, at vi har ikke me-
gen indflydelse nogen steder, selvom OK 2018 gav os lidt mere i pension. 
Vi hørte også om at TAT har købet en ferielejlighed i Spanien (Cabopino), som medlem-
mer, der har forsikringer i Tjenestemændenes Forsikring, har mulighed for at leje. Det er 
planen også at erhverve et sommerhus også i Danmark, måske ved Ebeltoft, men det er 
endnu ikke realiseret. 
  
3. Regnskab for 2018, og fastsættelse af kontingent for 2020 (200) 
Annette Iversen præsenterede regnskabet. Regnskabet og bestyrelsens forslag om uæn-
dret kontingent (200,00 kr. årligt) for 2020 blev godkendt. 
 
4. Indkomne forslag 
Der var ikke modtaget nogle forslag. 
 
  



5. Valg i henhold til § 6 
a) formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem (i ulige år) 
Kurt Langeskov ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog og generalforsamlingen 
valgte Hans-Jørgen Møllegaard som ny formand. 
Poul Hansen og Kirsten Møller er begge villige til genvalg, og begge genvalgtes som hen-
holdsvis sekretær og bestyrelsesmedlem. 
 
b) 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode 
Bitten Petersen og Birte Hansen blev foreslået og valgt som suppleanter. 
 
c) 1 revisor for en 2-årig periode og 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode 
Dick Nilsson var villig til at modtagegenvalg og blev valgt. 
Kurt Langeskov blev foreslået og valgt som revisorsuppleant. 
 
6. Fastsættelse af refusion for bestyrelsesmedlemmer 
Der er etableret den praksis, at bestyrelsen ifm. bestyrelsesmøderne får refunderet rejse-
udgifter og frokost. Generalforsamlingen godkendte, at denne praksis fortsætter. 
 
7. Eventuelt 
Der blev foreslået, at kontingentet nedsættes i forbindelse med at vores regnskab er så 
flot. Det blev nævnt, at ”satspuljen” var afskaffet. Den afgående formand blev hyldet for sit 
virke for foreningen. 
 
Hans-Jørgen afsluttede seancen ved at læse en god tekst af Benny Andersen. 
 
Referent 
Poul Hansen  


