
TAT-S Generalforsamling 8. februar 2018 kl. 13.00 i mødelokalet TOKYO 
på Snorresgade 15, København S 

Formanden bød velkommen i det nye lokale og gav ordet til Hans-Jørgen 
Møllegaard, der læste en morsom historie af Storm P. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Hans-Jørgen blev foreslået og valgt. 

2. Formandens beretning 

Formanden startede med at fremhæve de gode ture, vi tilrettelægger for 
medlemmerne.  

Vi startede året med at besøge Rosenborg Slot, som var et hyggeligt 
arrangement.  

I juni måned var turen kommet til Køge By, hvor der var rundvisning og 
gåtur rundt i byen. 

I august var vi igen på slotstur, nemlig Eremitageslottet, som var 
spændende at besøge, og vi havde en afsluttende frokost på Bakken. 

Endelig var vi igen på Vestre Kirkegård, hvor rundvisersken atter 
brillerede. 

Alt i alt gode ture som vi følger op på i det nye år. 

Fagligt er vi med i CO10 og Danske Seniorer. Formanden er med i et 
sommerhusudvalg, hvor det planlægges at købe huse i Malaga og 
Ebeltoft. Det drejer sig om de medlemmer, der via Tjenestemændenes 
Forsikring, er knyttet hertil og kan bestille fordelstilbud. 

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde. 



3. Regnskab for 2017 og fastsættelse af kontingent 

Regnskabet blev godkendt, og kontingentet forblev uændret. 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 

5. Valg i henhold til §6: 

John Lauridsen blev genvalgt som næstformand. 

Anette Iversen blev genvalgt som kasserer. 

Tove Nissen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Karen Skjærbæk blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år. 

Hans-Jørgen Møllegaard blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for 1 år. 

Evy Jensen blev genvalgt som revisor. 

Jan Rebner blev nyvalgt som revisorsuppleant for 1 år. 

6. Fastsættelse af refusion til bestyrelsesmedlemmer 

Praksis med, at bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med 
bestyrelsesmøderne får refunderet rejseudgifter og får frokost i kantinen i 
tilknytning til TAT`s kontor, blev uændret godkendt. 

7. Eventuelt 

Formanden oplyste, at nyhedsbreve og meddelelser til TAT-S bliver 
således indrettet, at de snarest kommer separat op på TAT`S hjemmeside. 
Jan Rebner fik kopi af fortællingen af Storm P overrakt af Hans-Jørgen. 

 

Referent Poul Hansen 


