
Referat fra Seniorårsmødet 8. juni 2021 kl.11.00 i Skærbækcenteret. 

 

01. 

Gunnar Jespersen bød velkommen til 7 fremmødte seniorer og foreslog Bjarne 
Hundahl som dirigent. Bjarne blev valgt, og konstaterede lovligheden af årsmødet. 

02. 

Gunnar Jespersen henviste til den skriftlige beretning, samt til de udsendte 
nyhedsbreve. Gunnar oplyste at Covid 19 havde påvirket mødeaktiviteten i HB, som i 
stigende grad nu foregår elektronisk. Endvidere orienterede han om det 
vedligeholdelsesarbejde af foreningens feriehus i Marielyst, som seniorer med Erik 
Jacobsen i spidsen udførte i foråret. 

Knud Essendrop orienterede om arbejdet i det lille udvalg der skal komme med nye 
initiativer. Der er planer, der dog i første omgang måtte sættes i bero grundet Covid 
19.  

Ligeledes orienterede Knud om årets seniortur til Bogense og Nordfyn. Turen har 
allerede mange tilmeldte, så alt tyder på fin tilslutning. 

03. 

Gunnar oplyste, at økonomien er rimelig god, og der er et godt samarbejde med HB. 

04. 

På valg var Gunnar Jespersen og Hans Chr. Nicolaisen. Begge var af seniormødet i 
Bræstrup indstillet til genvalg. Gunnar Jespersen ønskede imidlertid ikke genvalg. 

Til ny formand indstillede SU Knud Essendrop, og da der ikke var andre forslag, blev 
Knud nyvalgt for to år. 

Hans Chr. Nicolaisen blev ligeledes uden modkandidat valgt for nye to år. 

Da Knud Essendrop blev valgt til formand, manglede SU et medlem, som skal vælges 
for et år. Til denne plads Indstillede SU John Sørensen fra Nyborg. John kunne ikke 
være til stede, men han havde afgivet skriftligt tilsagn til valget. Der fremkom ikke 
andre forslag, så John blev valgt for et år. 

 



05 

Gunnar takkede Erik Jacobsen for såvel initiativet som den gode planlægning og 
ledelse af arbejdet i Marielyst. Ligeledes takkede han for samarbejdet i SU. 

Knud takkede for valget og håbede han kan leve op til forventningerne. 

Herefter afsluttede Bjarne Hundahl mødet og takkede forsamlingen for at den som 
sædvanlig havde udvist god ro og orden. 

 

Ref. Knud Essendrop.    


