
SENIORUDVALGETS BERETNING FOR 2020 

SU har som sædvanligt udsendt nyhedsbreve til alle HIs senior medlemmer, så alle er blevet 
orienteret om, hvad der sker i senior afdelingen, så beretningen vil mest indeholde de 
overordnede ting. Jeg regner med, at alle læser nyhedsbrevene og bladet m.m. 

I alle dele af samfundet, har man jo været meget plaget af Covid 19. I lang tid har det været 
umuligt at planlægge noget, da samfundet mere eller mindre har været lukket ned. 

Vi har 2 møder, hvor alle kan deltage, det er i det lovbestemte seniormøde, der afholdes sammen 
med HI årsmødet, hvor alle medlemmer af HI er meget velkomne, og der er frit fremmøde uden 
tilmelding.                                                                                                                                                                     
Det andet er mødet, som vi altid holder i forbindelse med vores Senior Tour, der gav Covid 19 også 
store problemer, da de 2 møder skulle afholdes med 1 uges mellemrum. Vi var klar over, at dette 
ville give tilmeldingsproblemer for seniormødet, og deltagerantallet var også meget lille.                              
Der var flere seniorer, der foreslog at flytte seniormødet til vores senior tour, antalsmæssigt ville 
det have været godt, men det er lovbestemt, at det skal holdes sammen med årsmødet. 

Vi kan dog stadig glæde os over, at vi er med i HB og er repræsenteret ved formanden, hvis han er 
forhindret, så ved næstformanden. Vi er således med til alle HB møder, hvor vi har taleret, det er 
dog ret få gange, at der er noget for seniorerne, men vi får de nyheder og ideer der kommer med. 
Næsten alle HB møder, bliver nu afholdt som PC møder, og det fungerer ganske fortrinligt. 

Der har også været det årlige seminar, som blev afholdt i februar og det foregik på Severin 
Kursuscenter, hvor vi igen var samlet til et glimrende seminar, med gode emner. 

HI SENIOR TOUR 2020 afholdt vi i dagene ma. d. 7. – 9. september, denne gang i den sydlige del af 
Søhøjlandet og Horsens. Vi boede under opholdet på Pejsegården i Brædstrup, som var en 
fortrinlig ramme for vores ophold. Der var rigtig gode forhold.                                                                                                                 
Der skal også rettes en stor tak til Vagn Gram for hans indsats, han har haft godt styr på det hele, 
det var et glimrende arrangement, også tak til Jørn Juul, som Vagn kunne trække på, når der var 
noget med det lokale. 

Vi ses i Bogense til Senior Tour 2021, som Knud og Nico arrangerer, jeg håber, at der er mange, 
som har lyst til at deltage, jo sjovere og bedre bliver det for os alle. 

Jeg vil sige tak til Knud og Nico for samarbejdet i SU, og til vores kontor, der er altid hjælp at hente. 

 

For SU – Gunnar Jespersen            

  

 


