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HI  

Seniorudvalget 

 

Mødereferat 
 

Seniormedlemmernes årsmøde afholdt 10.05.2017 i Vingsted. 

 

Der var 10 seniorer mødt frem og der blev budt velkommen til mødet af seniorudvalgsformand  

Peder Jensen, som herefter gik over til dagsordenen. 

 

Til mødet var udsendt følgende dagsorden: 

 

1. Velkomst og valg af dirigent. 

2. Orientering om arbejdet i SU. 

3. Orientering om SU´s økonomi. 

4. Valg. 

5. Eventuelt. 

  

Ad 1. Peder foreslog Bjarne Hundahl som dirigent. Han blev enstemmigt valgt. 

Bjarne tog imod valget, og startede med at konstatere at div. formalia var opfyldt, han  

gav herefter ordet til seniorformand Peder Jensen. 

 

Ad 2. Peder orienterede om arbejdet i SU med henvisning til den udsendte beretning for året 

2016, der er at læse på foreningens hjemmeside. Her er dels berettet om udvalgets 

medvirken i det årlige HI Seminar med deltagelse af dels Hovedbestyrelsen samt 

repræsentanter fra områdeledelserne og enkelte tillidsfolk og dels om arbejdet i 

hovedbestyrelsen, hvor foreningens nye områdestruktur er blevet ført ud i livet på en 

god og konstruktiv måde. 

Endvidere blev Senior Tour 2016 til Oksbøl omtalt og der blev rettet en stor tak til 

Helga og Calle Tøtrup for et godt værtskab. Også tak til Vagn Gram for hjælp til dette 

arrangement. 

  

Herefter blev der orienteret om programmet for Senior Tour 2017 til Skærbæk Kursus 

og Fritidscenter, hvor Søren Hansen og Vagn Gram har lagt et spændende program.  

Hele programmet er rykket med 1 dag, så vi starter mandag den 4.september og slutter 

torsdag den 7.september. Det endelige program er færdigt og invitationerne vil blive 

udsendt inden udgangen af maj måned og udvalget håber naturligvis på at 

seniormedlemmerne har lyst til at komme og deltage i arrangementet. 

 

Som noget nyt vil tilmeldingerne til seniorturen nu og fremtidig skulle ske elektronisk 

og via foreningens hjemmeside og udvalget har da også tiltro til, at selv seniorerne 

kan finde ud af dette, ellers er kontoret behjælpelig med dette. 

Peder rettede i den anledning en tak til kontoret for hjælp til seniorudvalgets opgaver. 

 

 Peder oplyste også, at en lille arbejdsgruppe så småt er gået i gang med planlægningen 

af Senior Tour 2018. Der er truffet underhåndsaftaler med EMMAUS som base i 

dagene 3. – 6.september 2018. Det forlyder, at det denne gang er det vestlige Sjælland 

og omegnen af Sorø vi skal stifte nærmere bekendtskab med.  

  

Forsamlingen tog orienteringen til efterretning 
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Ad 3. Peder orienterede om, at der af HI er tildelt seniorudvalget et budgetbeløb på 25.000 

kr. til rådighed for kontorhold, rejseudgifter og i nogen udstrækning til tilskud til 

seniorturens arrangement. 

   

 Forsamlingen tog orienteringen til efterretning. 

 

Ad 4. Peder Jensen blev genvalgt som formand for udvalget for en 2 årig periode og Hans 

Chr. Nikolaisen blev nyvalgt for en 2 årig periode som medlem af seniorudvalget. 

 Under dette punkt takkede Peder Rikard Dinesen for hans mange år i udvalget, hvor 

han sammen med Svend Kristiansen og Helmer Haarslev tilbage i år 2000 var med til 

at grundlægge udvalget. 

 Peder takkede for genvalget og oplyste samtidig, at dette ville blive hans sidste 

periode i udvalget.  

 

Ad 5. Der forelå intet særligt under dette punkt. 

 

 

 

 

Gunnar Jespersen 

Referent   

 

 

          


