
Referat fra TL Ringsted Seniorklub’s generalforsamling onsdag den 27. februar 2019 

Formanden bød velkommen til de 30 fremmødte, hvoraf de 20 var stemmeberettigede. 

Formanden kunne ikke fortælle, hvor mange af vore medlemmer, der ikke var blandt os længere, 
men lovede at fremskaffe antallet, som er 4 personer, æret være deres minde. 

1. Valg af dirigent. Niels Fly blev valgt. 
 

2. Bestyrelsens beretning ved formand Jørgen Jensen. 
Vi har haft 5 arrangementer, hvor der i alt har deltaget 200 personer, hvilket er rigtigt flot. 
Formanden gav også udtryk for, at det er noget sjovere at lave disse arrangementer, når der 
er god tilslutning, så en stor ros til medlemmerne for den fine opbakning. 
 
Det første arrangement efter vores generalforsamling, var et besøg på Fugledegård ved 
Tissø, efterfølgende frokost på Reersø Kro samt en byrundtur for dem, der havde lyst - i alt 
54 deltog. 
 
I september var vi en tur i Middelaldercentret ved Nykøbing Falster, her deltog 37 personer. 
 
Oktober var vi en tur på Radiomuseum i Ringsted, hvor det store tema var Radio Merkur, 35 
deltog. 
 
Året blev sluttet af med maner med dejlig julefrokost og bankospil, her deltog 42 personer. 
 
Som de tidligere år håber bestyrelsen, at dette år også vil blive et godt år med mange 
deltagere til vores arrangementer. Bestyrelsen siger tak for året, der er gået. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Regnskabet ved kasserer Uve Wolter, der denne gang måtte oplyse, at vi desværre havde 
røde tal på bundlinjen i alt -1.550,-, hvilket stammer fra vort besøg i Middelaldercenteret, 
hvor det tilbud vi havde fået, ikke var incl. moms 1.500,-, ja så lærte vi lidt af det. TL Ringsted 
har dækket vores underskud, så vi ikke starter med underskud, tak til afdelingen. Regnskabet 
godkendt. 
 

4. Indkommende forslag. Der var ingen forslag. 
 

5. Valg af bestyrelse. Ved generalforsamlingen 2018 blev Palle Jørgensen valgt ind, desværre 
måtte Palle stoppe igen pga. sygdom i familien, hvilket vi har stor forståelse for. Vi håber på 
det bedste for Palle og familie. Dette betyder, at der pt. er en plads vakant. 
Formanden Jørgen Jensen ønskede at trække sig som formand. Der skulle vælges ny 
formand, -bestyrelsen pegede på Martin Schmidt fra bestyrelsen - Martin blev valgt som ny 
formand og Jørgen blev valgt som bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsesmedlem Ulla Muushardt blev genvalgt. 
 Suppleant Kaj Hansen blev genvalgt. 
 Niels Fly blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 



 
Afdelingen takkede bestyrelsen med vin, samt en kurv med vin, øl og guf til den afgåede formand, 
der også takkede. 
 
Der kom også ønsker om forskellige arrangementer, der blev nedskrevet for at tage dem med til de 
kommende bestyrelsesmøder. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 
Efter generalforsamlingen var der frokost med drikkevarer til.  
Til slut fortalte Martin om 3 år nord for polarcirklen oppe på Melkøya i 
bugten ud for Hammerfest. Her byggede Statoil en fabrik for modtagelse af 
gas fra Barentshavet og gjorde gassen flydende, så gassen kan sejles til hele 
verden i tankskibe. Et spændende arbejde i et til tider barskt miljø, hvor 
hovedopgaverne var kvalitetskontrol og oplæring af operatørerne - og 
endelig, opstart af anlægget. 

 

Mvh. Bestyrelsen 


