
 

 
 
 
Ad 1) Valg af dirigent og stemmetællere 
 
Udvalget foreslår Uffe Rostrup som dirigent ved årsmødet. 
Forsamlingen tilslutter sig forslaget. 
Uffe konstaterer at årsmødet er rettidigt indkaldt og alle formalia i øvrigt er i orden. 
Som stemmetællere vælges: Bent K Hansen og Berit Pensdorf. 
 
Ad 2) Beretning 
 
Udvalgets formand Bente Haugaard tager ordet og aflægger beretning. 
Der redegøres for vanskelighederne ved at nå ud med informationer til alle i en Corona-tid, det udelukkes ikke at 
enkelte kan være forbigået. Næste år garanteres at budskabet om pensionisthøjskole når ud til alle. 
Der arbejdes på om vi fremadrettet skal meldes ind i Faglige seniorer? 
Der nævnes forskellige input i forbindelse med Det gode pensionistliv. 
En tak til der takkes bør. 
Merete har valgt at træde ud af udvalget - men alle er jo på valg lige om lidt. 
Der afsluttes med ønsket om et godt år frem mod næste pensionisthøjskole. 
 
Spørgsmål: 
 

- Der spørges til udvalget forsøg på påvirkning af politikere ifm. regulering af tjenestemandspension. 
- Bente Haugaard svarer at der fortsat påvirkes hvor det er muligt 
- Uffe Rostrup meddeler at han vender tilbage til spørgsmålet under sit oplæg 

 
Ad 3) Valg af pensionistudvalg 
 

a) Følgende genopstiller: Bente Haugaard, Jens Arne Jensen og Bo Trelborg - Merete Woll har valgt at træde ud 
af udvalget. Bente redegør for udvalgets arbejde i løbet af året. 
Betty Weinschenck og Annie Storm melder sig til udvalget - der er således kampvalg. 
Begge kandidater præsenterer sig selv. 
Jens Arne præsenterer sig selv in absentia via Bente. 
Bente og Bo præsenterer sig selv. 
Forsamlingen skal vælge 4 af 5 kandidater. 
 
Følgende vælges til udvalget: Bente Haugaard, Jens Arne Jensen, Bo Trelborg, Annie Storm 
 

b) Betty Weinschenck melder sig som suppleant. 
Eva Modal stiller op som suppleant. 
Eva er 1. suppleant og Betty er 2. suppleant. 



 
Ad 4) Forslag til pensionisthøjskole 2022 
 
Bente foreslår at forslag noteres skriftligt og at alle forslag indsamles til udvalgets fremadrettede arbejde. 
 
Ad 5) Evt. 
 
Beretning og referat udsendes pr. mail. - derudover et digt fra tidligere oplæg. 
 
Søren Seeberg takker for udvalgets arbejde. 
 
 
Herefter overtager Uffe Rostrup med orientering og nyt fra hovedforeningen. 
 
 
 


