
Referat  
TAT-Senior 

Generalforsamling torsdag den 27. februar 2020 
i Griffenfeldsgade 44, 2200 København N. 

(det tidligere Sankt Joseph’s Hospital) 
 

Deltagere: 23 inkl. bestyrelsen. 
 
Formand Hans-Jørgen Møllegaard indledte med lidt historie om Sankt Joseph’s Hospital, når vi nu havde 
fået lov at bruge deres lokaler. 

          
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kurt Langeskov, der blev enstemmigt valgt. 
 
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne, og 
gav herefter formanden ordet for aflæggelse af beretning. 
 
2. Formanden, Hans-Jørgen Møllegaard aflagde følgende beretning: 
 
”Det år, der er gået siden sidste generalforsamling 21. februar 2019, har på flere måder været 
begivenhedsrigt – i hvert fald set fra formandens plads. 
 
Forud for generalforsamlingen meddelte Kurt Langeskov, at han ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen. 
Det fik bestyrelsen til at overveje, hvem man skulle overtale til at påtage sig opgaven. 
 
På generalforsamlingen pegede bestyrelsen på Hans-Jørgen Møllegaard som ny formand. Han havde i et 
par år fungeret som 1. suppleant og dermed deltaget i bestyrelsesarbejdet. Det var med nogen 
betænkelighed, at jeg lod mig overtale til at være bestyrelsens kandidat. Overvejelserne gik mest på, at jeg 
ikke ønskede at indtage en plads som observatør i TAT’s hovedbestyrelsen. Godt nok må næsten 33 års 
ansættelse i TAT’s sekretariat have givet en indsigt i foreningens liv. Men principielt synes jeg, at en 
tidligere ”embedsmand” ikke skal indtage en ”politikers” rolle. Men bestyrelsen – og generalforsamlingen - 
havde en anden holdning, og resultatet blev, som I ved, at I valgte mig til at efterfølge Kurt som formand. 
 
Jeg har gennem mange år haft et godt indblik i Seniorafdelingens ”indre liv” al den stund, at jeg i stort alle 
mine arbejdsår har fungeret som dirigent på generalforsamlingerne. 
 
Men vi skal ikke fortabe os i forhistorien. Jeg takker naturligvis for den opbakning og tillid, som I har vist 
mig. 
 
Bestyrelsens overvejelser om aktiviteter 
 
Vi har gentagne gange drøftet, hvad medlemmerne ønsker, at lokalafdelingen fortrinsvis skal beskæftige sig 
med. Ud over, at seniorafdelingen via TAT’s hovedbestyrelse og Centralorganisationen af 2010 
har ”forhandlingsret” vedrørende pensionsspørgsmål med finansministeren – derom senere – er det et 
generelt indtryk, at medlemmerne hovedsageligt bruger seniorafdelingen som socialt mødested med gamle 
kolleger m.fl. 
 
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. Nogle er nok af den opfattelse, at 
bestyrelsen burde prioritere de faglige aktiviteter først. 
 
Årets gang 
 
I det år, der er gået, har vi – udover generalforsamlingen – gennemført 5 arrangementer: 
 
1. Vi startede ”sæsonen” torsdag den 28. marts med Bowling i BIG BOWL i Valby. Det blev en hyggelig 



formiddag, men deltagertallet var desværre begrænset – nemlig kun 11. 
 
2. Det næste arrangement var en Byvandring på Christianshavn onsdag den 15. maj. Det blev – lige 
som forrige års rundtur i den indre by – en lille fodrejse rundt i et kvarter med mange kendte og mindre 
kendte bygninger og historier. 
 
Vi var begunstiget af godt vejr, og 18 medlemmer og ledsagere havde tilmeldt sig. 
 
3. Midt på sommeren, onsdag den 19. juni havde vi et besøg i Naverhulen i Helsingør, der blev stiftet efter 
Første Verdenskrig i 1919. Mange håndværkere var vendt hjem efter at have arbejdet i fremmede lande, 
mest sydpå.16 af dem samledes på ”Hotel du Nord” i Helsingør. De blev enige om, at der skulle være et 
mødested for berejste håndværkere, og stiftede klubben. 
 
Vi fik et spændende foredrag af en af naverne og en god frokost. Hele 31 medlemmer havde meldt sig til 
dette arrangement. 
 
Efter besøget i Naverhulen fulgtes en del af deltagerne med til byens gamle Karmeliterkloster med Skt. Mariæ 
Kirke og til byens domkirke, Skt. Olai, hvor formanden nok engang havde mulighed for at lufte sin historiske 
viden. 
 
4. Sommerens hovedattraktion, en sensommerudflugt til Stevns, fandt sted torsdag den 5. september og 
havde 28 deltagere. 
 
Sensommerudflugten 2019 gik til Stevns, dog med et par ændringer i forhold til den oprindelige plan. Vi 
besøgte 2 helt usædvanlige bygningsværker, der begge ligger på Stevns, nemlig kirken i Lille fregnede 
Louises hjemby Karise og Sankt Katharina Kirke i Store Heddinge. Vi mødtes på Køge Station, og kørte til 
Vallø Slot og Valløby Kirke til Karise, hvor vi så kirken, der har en 10 meter høj korbygning i to etager og et – 
i forhold til kirkens størrelse – enormt gravkapel for slægten Moltke. Efter besøget i Karise Kirke kørte vi til 
Traktørstedet Gjorslev Bøgeskov, hvor vi indtog frokosten. Efter frokosten fortsattes til Store Heddinge, hvor 
vi så en af Danmarks meget få dobbeltkirker, der er bygget med udgangspunkt i en oktogon (ottekant). Her 
viste menighedsrådets formand os rundt, og vi fik mulighed for at komme op i ”munkegangen”. Efter en times 
ophold i Sankt Katharina fortsatte vi ud til Stevns Klint, hvor der var mulighed for at besøge Højerup Gamle 
Kirke. 
 
Vi var lidt skuffede over ”deltagerantallet”, men havde på forhånd besluttet at gennemføre turen, selvom vi 
ikke var så mange. 
 
5. Men medlemmerne tog revanche onsdag den 23. oktober, hvor vi besøgte Byens hus – Københavns 
Rådhus. Hele 38 havde tilmeldt sig den guidede (store) rundvisning. Vi havde fået tildelt 2 ”garvede” 
rådhusbetjente til at vise rundt og fortælle husets historie og hvad huset i øvrigt gemte på af finurligheder. Vi 
fik den ”store rundvisning” på Københavns Rådhus, der blev opført 1894-1905 med Martin Nyrop som arkitekt. 
Rådhuset er smukt udsmykket både ude og inde, og guiderne fortalte både om udsmykningen og anekdoter 
fra husets historie. Besøget afsluttedes med de ”verdensberømte” Rådhuspandekager og et glas 
mousserende vin i Borgerrepræsentationens ”snapsestue”. 
 
Selvom en del af deltagerne er ”gengangere” fra gang til gang, har i alt 125 benyttet sig af muligheden for at 
deltage i seniorafdelingens arrangementer. 
 
Hvad kostede det så at deltage? 
 
I bowling-turen var inkluderet frokost (3 stk. smørrebrød), så her betalte medlemmerne 50 kr. og ledsagere 
100 kr. for at være med. 
 
Christianshavner-turen og turen til Naverhulen i Helsingør var gratis for medlemmer, og ledsagere betalte 



20 kr. (Herudover betalte hver enkelt for frokost og drikkevarer). 
 
Som noget nyt havde vi – for at lette kassererens arbejde – at stille krav om, at deltagerbetaling til busturen 
(sensommerturen) skete til lokalafdelingens konto i Lån & Spar Bank. Det vil vi også gøre i fremtiden. 
Faglige aktiviteter 
 
TAT’s hovedbestyrelse 
 
Som det er nævnt tidligere, har formanden indtaget sin ”observatørplads” i TAT’s hovedbestyrelsen. Jeg har 
ikke haft mulighed for at deltage i samtlige hovedbestyrelsesmøder i den forløbne periode på grund af 
engagement i andre aktiviteter i mit lokalområde. 
Hovedbestyrelsen 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. 
 
Det må konstateres, at forhandlingsretten er under pres. Finansministeriets ageren i de foregående 
aftaleperioder har været med til at så mistillid til forhandlingsmodparten, men der er også angreb fra ”egne 
rækker”. Akademikernes Centralorganisation (AC) har stævnet CO10 med krav om, at CO10 skal anerkende, 
at ”aftale- og forhandlingsretten” skal afgives for de stillinger, der er henført til Jordemoderforeningen, 
Ergoterapeutforening m.fl., der har udmeldt sig af CO10 og indmeldt sig i AC. Hvis AC vinder den sag, er der 
efter min opfattelse ikke længere noget, der kan sikre, at aftale- og forhandlingsretten kan forblive under 
CO10. At det nok er en ”gammel skade”, der her bryder op, er efter min opfattelse resultatet af, at CO II / 
CO10 ikke i tide med næb og klør har gjort noget for at fastholde aftale- og forhandlingsretten. Den kan reelt 
betyde TAT’s endeligt. 
 
TAT har også 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’s formue i denne afdeling er opgjort til 8-10 mio. kr. 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. 
 
CO10’s Senior- og Pensionistforening 
 
Jeg har – udover at sidde som observatør i TAT’s hovedbestyrelse – fået plads som medlem af bestyrelsen i 
CO 10’s Senior- og Pensionistforeninger. Vi mødes nogle gange årligt for at drøfte pensionsproblemer for 
tjenestemændene, ligesom vi deltog i CO10’s senere repræsentantskabsmøde. 
 
Det er vigtigt at fastholde medlemskabet af CO10’s Senior- og Pensionistforeningen, for det er gennem vores 
medlemskab af Centralorganisationen af 2010 (CO10) vi har adgang til at udøve aftale- og forhandlingsret 
over for Finansministeriet. 
 
For tiden arbejder bestyrelsen med forskellige problemstillinger omkring tjenestemandspensioner. Vi kan i 
øvrigt konstatere, at Udbetaling Danmark, der for Finansministeriet administrerer udbetaling af 
tjenestemandspensioner, har gjort opmærksom på, at der for nogle tjenestemænd, der har en lavere pligtig 
afgangsalder, ikke er indgået aftaler om førtidspensionsfradrag. På TAT’s område drejer det sig alene om 
sejlende fiskerikontrolpersonale, der tidligere var medlemmer af Funktionærforeningen, og altså ikke 
officersgruppen (der ikke opnåede en sådan aftale). På et tidspunkt ophævede man den pligtige afgangsalder 
for den pågældende gruppe på en sådan måde, at de, der fratrådte ved opnået pensionsalder, fik beregnet 
pensionen, som hvis de var fortsat til den (generelt pligtige) afgangsalder på 70 år; de der måtte ønske det, 
kunne fortsætte efter den lavere pligtige afgangsalder, på vilkår, at deres pensionsvilkår i øvrigt var uændrede. 



Jeg tror ikke, at der i dag er ret mange TAT-medlemmer, der tidligere havde en lavere pligtig afgangsalder, 
tilbage. Men sagen i øvrigt rammer en kreds af tjenestemænd i NAVIAIR og andre steder. Så det er vigtigt at 
få landet sagen, som i øvrigt behandles i CO10 og CO10’s 
bestyrelse. 
 
Danske Seniorer 
 
I bestyrelsen har vi også drøftet seniorafdelingen medlemskab af Danske Seniorer. Danske Seniorer er en 
sammenlægning af Statspensionisternes Centralforening og en række andre organisationer. Ved 
medlemskab af Danske Seniorer sikrer vi medlemmernes mulighed for at gøre brug af en række gode tilbud 
(fx højskoleophold, rabatordninger mv.). Vi har besluttet – i hvert fald indtil videre – at fortsætte medlemskabet 
af Danske Seniorer - særligt af hensyn til de medlemmer, der bor uden for København og Sjælland. 
 
I efteråret deltog Kirsten Møller og Anette Iversen i Danske Seniorers kongres i Vissenbjerg på Fyn. 
 
Vi har i øvrigt konstateret, at Danske Seniorer sender samtlige medlemskort(breve) til os med henblik på, at 
vi videresender dem til medlemmerne. I forbindelse med et Nyhedsbrev til TAT’s seniorer har vi gjort 
opmærksom på, at medlemskortene vil blive udleveret på generalforsamlingen, og at de medlemmer, der 
ikke deltager, skriftligt kan rette henvendelse til sekretæren (Kirsten Møller), der så vil sørge for at sende 
medlemskortet til de pågældende. 
 
Vi agter altså ikke generelt at udsende DS-medlemskortene, fordi mange alligevel ikke bruger dem. Men man 
skal naturligvis have det, når man beder om det. Vi vil dog forsøge at få Danske Seniorer til at udsende 
medlemsbrevet/kortet sammen med medlemsbladet. Måske kunne det også være en mulighed – som hos 
Ældre Sagen – at lægge medlemskortet ind i en App så man kan have det liggende på telefonen. Så fornyes 
det nemlig automatisk. 
 
Herudover prioriterer vi ikke det lokale arbejde i DS. 
 
Som afslutning på denne del af beretningen skal jeg blot nævne, at jeg blev kontaktet af et medlem, der 
havde solgt huset og nu – sammen med sin kone - var kommet på plejehjem. Han var utilfreds med, at 
bankerne nu er begyndt at opkræve negative renter af indeståender på 750.000 kr. eller derover. Jeg måtte 
da medgive ham, at det er ”surt show”, men at vi ikke kan gøre noget ved det via vores forhandlingsret til 
Finansministeriet. Men vi kan selvfølgelig forsøge at påvirke såvel Danske Seniorers bestyrelse som Ældre 
Sagen til at tage sagen op overfor Finans Danmark. 
 
Forbrugsforeningen 
 
Selvom Forbrugsforeningen er ”udenfor” de opgaver, som bestyrelsen ”tager sig af”, skal det dog nævnes, at 
et medlemskab af TAT’s seniorafdeling – som en del af ”hovedforeningen”, er den formelle adgang til 
medlemskab af Forbrugsforeningen, som jeg ved 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 TAT’s seniorafdeling. 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! 
 
Seniorafdelingens bestyrelse 
 
Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet godt og i en god atmosfære. 
 
Kort tid efter vores byvandring på Christianshavn blev vores sekretær Poul Erik Hansen desværre ramt af en 
blodprop i hjernen. Og det sendte desværre Poul til ”tælling”, og han har derfor været sygemeldt siden. Anette 
Iversen holder kontakt til Poul og hans kone, Hanne, for at følge lidt med i, hvordan det går. I løbet af 
sommeren besluttede vi at overføre sekretærfunktionen til Kirsten Møller, og sidst på året besluttede vi, at 1. 



suppleanten Bitten Petersen indtrådte som ordinært medlem af bestyrelsen. Da Poul blev genvalgt i 2019, 
betyder det, at Bitten herefter følger Pouls valgperiode, og derfor vil være på valg i 2021. 
 
At deltage i seniorafdelingens arrangementer kan være ”farlige” måtte Anette Iversen konstatere rigtigheden 
af. Anette var så uheldig ved Kbh. Rådhus arrangements afslutning at overse et trin ned i Rådhushallen og 
derved ”trådte et skridt ud i den blå luft” og faldt ret hårdt. Efter megen hjælp fra rådhusbetjentene kom Anette 
– sammen med Kirsten – en tur på Rigshospitalets skadestue. Til alt held intet brækket, men en pæn forstuvet 
fod. Anette er heldigvis ”på fode igen”! 
 
I januar 2020 meddelte næstformand John Lauritzen, at han med øjeblikkelig virkning nedlagde sit hverv og 
udtrådte af bestyrelsen. Årsagen hertil var bl.a., at han - 6 uger efter et bestyrelsesmøde - havde ønske om 
en ændring af referatet, som jeg ikke umiddelbart kunne imødekomme. Men der var også en dybere grund 
til hans beslutning, som jeg ikke skal komme nærmere ind på her. 
 
I løbet af året har bestyrelsen også udarbejdet et notat, der fastlægger reglerne for refusion af rejse/-
transportudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder, og om ændret refusion af medlemmers rejseudgifter i 
forbindelse med deltagelse i lokalafdelingens arrangementer. 
 
Med hensyn til det første, er der alene en tale om en kodificering af gældende praksis (refusion af rejseudgifter 
med offentlig transport, og i særlige tilfælde også om udgifter til parkering). Det betyder, at der maksimalt 
ydes godtgørelse, som hvis rejsen var foretaget med billigste offentlige transport. 
 
For så vidt angår refusion af rejseudgifter til medlemmer vest for Store Bælt, der deltager i 
generalforsamlingen eller i et arrangement, er fradraget forhøjet fra 100 til 200 kr. med virkning fra den 1. 
januar 2020. Årsagen hertil er, at taksterne for rejser er steget væsentligt siden refusionsordningen, blev 
indført. Der er således tale om en nødvendig justering. 
 
Endelig skal det nævnes, at bestyrelsen i løbet af 2019 besluttede – efter forslag fra Kirsten Møller – at flytte 
bestyrelsesmøderne fra TAT/FTF-A lokaler til afholdelse privat hos et af bestyrelsesmedlemmerne. Vi blev 
enige om, at det kunne være en god idé, dels fordi det at mødes i private rammer er hyggeligere, og dels – 
af hensyn til kassereren, der så ”nidkært vogter” over kassebeholdningen – for at billiggøre møderne. Priserne 
i TAT’s/FTF-A’s kantine, synes vi, er blevet for høje, når et bestyrelsesmøde kan løbe op i ca. 1200 kr. pr. 
gang (formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe). Vi gør det, som I kan få en fornemmelse af, når 
kassereren fremlægger regnskabet for 2019 – for at begrænse udgifterne. 
 
Afslutning 
 
Det er jo skik, at formanden i sine afsluttende bemærkninger også skal sige tak. 
 
I år går min tak først og fremmest til Poul Hansen, der gennem en længere årrække har været medlem af 
seniorafdelingens bestyrelse og har varetaget hvervet som sekretær. Vi er naturligvis stærkt berørt af, at Poul 
er blevet så hårdt ramt af sygdom, at han i realiteten ikke har kunnet varetage sine opgaver. Bestyrelsen – 
og generalforsamlingen – sender Poul og hans familie de bedste tanker og ønsker for fremtiden samtidig 
med, at vi takker Poul for sin indsats. 
 
Der skal også lyde en tak til John Lauritzen for hans tid som medlem af seniorafdelingens bestyrelse og tak 
for det arbejde, du har gjort for foreningen. 
 
Endelig skal jeg også sige tak til mine bestyrelseskolleger: Til Anette, der udfører e stort arbejde med at føre 
regnskab mv., til Kirsten, der har overtaget sekretærfunktionen og til Tove, Bitten og Birte for deres positive 
arbejde i bestyrelsen. Endelig skal der også lyde en tak til foreningens revisorer, Dick og Evy – og en særlig 
tak til Evy, der nu har besluttet ikke at genopstille som revisor. (Og så håber jeg, at jeg ikke har glemt nogen! 
 
Afslutningsvis skal jeg også på bestyrelsens og medlemmernes vegne takke TAT’s sekretariat for god hjælp 



og støtte i året, der er gået, og også hjertelig 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. 
 
På spørgsmålet om, hvor mange seniorer vi er, svarede kassereren, Anette Iversen, at vi er 295 fra hele 
landet, men flest fra Hovedstadsområdet. 
 
Steffen Lunn sagde, at der i hans formandstid havde været et samarbejde mellem pensionisterne i CO10 
og spurgte, om der var noget tilbage af det, og at der jo ikke var nogen tvivl om, at pensionisterne i relation 
til regulering af tjenestemandspensioner gennem årene var blevet snydt. 
 
Hertil svarede Hans-Jørgen – med henvisning til beretningens afsnit om samarbejdet i bestyrelsen for 
CO10’s Senior- og Pensionistforeninger – at man har truffet en principielle beslutning om i dette forum alene 
at beskæftige sig med pensionsspørgsmål, og her fortrinsvis tjenestemandspension. I det seneste møde, der 
blev holdt for små 2 uger siden, var spørgsmålet om krav til aftalefornyelserne OK 2021 blevet drøftet. Der 
er generel enighed i bestyrelsen om, at det er rigtigt, at pensionisterne er blevet ”snydt”, men den 
omstændighed, at man i forbindelse med en aftale- og overenskomstfornyelse indgår en aftale, er der ikke 
længere nogen mening i at diskutere ”efterslæb”. Vi må se fremad. Tjenestemandspensionisternes ret til 
forhandling hænger nøje sammen med tjenestemandslovens bestemmelser om forhandlingsret via 
centralorganisationerne. Bestyrelsen for CO10’s Senior- og Pensionistforeninger har besluttet målrettet at 
arbejde for en ekstraordinær forhøjelse af tjenestemandspensionerne al den stund, at der senest er sket en 
ekstraordinær forhøjelse ved OK 2005 og der således vil være gået 16 år siden sidst, ved indgangen til OK 
2021-periodens start. Vi mener, at en regulering i omegnen af 1,7% vil være rimelig. En gennemførelse af 
kravet vil dog være betinget af, at de forhandlingsberettigede centralorganisationer og finansministeren kan 
opnå enighed herom, hvorefter finansministeren skal fremlægge forslag om ændring af 
tjenestemandspensionsloven i overensstemmelse hermed. 
 
Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt. 
 
3. Regnskab for 2019 og fastsættelse af kontingent for 2021: Kassereren (Anette Iversen) udleverede og 
gennemgik det reviderede årsregnskab (vedhæftes referatet som bilag). Regnskabet for 2019 udviste et 
overskud på ca. 3.600 kr. og en balance på ca. 184.000 kr. 
 
Anette sagde, at Lån og Spar Bank har varslet negativ rente på 0,75%. Kirsten Møller har forespurgt Danske 
Bank, men en forening betragtes som erhverv, og der er negativ rente uanset indestående formuestørrelse. 
 
Da bestyrelsen ikke havde stillet forslag om ændringer i kontingent, blev dette fastsat uændret til 200 kr. for 
2021. 
 
Regnskabet godkendtes uden bemærkninger. 
 
4. Indkomne forslag: Ingen. 
 
Hans-Jørgen gjorde opmærksom på, at vi fortsat yder tilskud til, at medlemmer vest for Store Bælt kan deltage 
i generalforsamlinger og ture. Men fradraget er forhøjet til 200 kr. pr. rejse, da der ikke er sket nogen 
regulering heraf siden ordningen, blev etableret.  Som det blev nævnt i beretningen, har vi også indført en 
praksis om, at egenbetaling til nogle ture skal indbetales på vores bankkonto senest sidste tilmeldingsdag. 
Men det vil fremgå af turens beskrivelse og tilmelding. 
 
Oversigt med foreningens ture blev uddelt. Desuden ligger den på TAT’s hjemmeside under TAT’s Seniorklub. 
 
Alice Green foreslog, at vi køber et mikrofonsæt med et antal høretelefoner til brug på turene, da flere har 
svært ved at høre, hvad der fortælles. Rigtig god ide – det ser vi på. 
 



 
5a. Ordinært valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 
Anette Iversen og Tove Nissen havde erklæret sig villig til at modtaget genvalg. Herudover skulle vælges 
yderligere et bestyrelsesmedlem. 
  
Anette Iversen og Tove Nissen blev begge genvalgt til bestyrelsen. Til nyvalg blev foreslået – og valgt – Karin 
Eklund. 
 
5b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en 1-årig periode 
Birte Hansen havde erklæret sig villig til at modtage genvalg. Herudover skulle vælges yderligere en 
suppleant til bestyrelsen. 
 
Birte Hansen genvalgtes. Til nyvalg blev foreslået – og valgt - Anne-Dorthe-Helberger. 
 
 
5c. Valg af 1 revisor for en 2-årig periode 
Evy Jensen ønskede ikke genvalg. Til nyvalg som revisor foreslog bestyrelsen Kurt Langeskov. 
 
Kurt Langeskov valgtes som revisor for en 2årig periode. 
 
5d. Valg af 1 revisorsuppleant for en 1-årig periode 
Det lykkedes ikke at få valgt en revisorsuppleant. 
 
6. Fastsættelse af refusion for bestyrelsesmedlemmer 
Generalforsamlingen godkendte, at hidtidig praksis om, at bestyrelsen får godtgjort rejseudgifter i forbindelse 
med deltagelse i bestyrelsesmøder (transport med offentlig transport som bus/tog) og får betalt 
formiddagskaffe og frokost i forbindelse med diverse. 
 
7. Eventuelt: Der blev spurgt om det er muligt at betale for turene med Mobil-Pay? Nej, for det kræver, at 
foreningen har telefon, og det har vi ikke. 
 
Hans-Jørgen afsluttede generalforsamling og takkede dirigenten for god mødeledelse. Formanden sluttede 
af med at læse Benny Andersens korte historie ”Fru Hansen”. 
 

København, den 1. marts 2020 
 

Hans-Jørgen Møllegaard                                                                             Kirsten Møller 
Formand                    sekretær og referent 

 
 
 

   
 
   

 
 
 
        


