
Formanden Käthe Sørensen bød velkommen i kantinen i PHILIPS-huset.

Vi mindedes de medlemmer, der er gået bort siden sidste generalforsamling.

Derefter gik vi over til generalforsamlingen med følgende dagsorden:
 1.  Valg af dirigent
 2.  Formanden aflægger beretning
 3.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4.  Fastlæggelse af kontingent for 2019
 5.  Behandling af indkomne forslag
 6.  Valg til bestyrelsen
 7.  Valg af suppleant til bestyrelsen
 8.  Valg af revisor og revisorsuppleant
 9.  Eventuelt

Ad 1   Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Birger Vessel, der blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og kon-
staterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2   Formandens beretning
Formanden oplæste sin beretning for 2018, se side 2  - og den blev godkendt.

Ad 3   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Søren Bo gav et sammendrag af regnskabet. Samtidig fortalte han, af vi ikke får tilskud fra nogle af de to 
Philips-selskaber i 2019. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Ad 4   Fastlæggelse af kontingent for 2019
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet i 2019 fortsat  er kr. 150,00 - (blev hævet med 25,- kr. i 2018). En 
af de fremmødte foreslog, at kontingentet evt. skulle sættes lidt op. Hertil svarede kasseren, at det måske 
kunne få nogle af de mere passive medlemmer til at udmelde sig. Der er pt. 107 medlemmer, og det er ca. 
1/3 der deltager i udflugterne.

Ad 5   Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.

Ad 6   Valg til bestyrelsen
 a) Valg af næstformand: Flemming Christensen modtog genvalg.
  b) Valg af medlemmer: Søren Bo, modtog genvalg.
     Inge Bredahl Pedersen, modtog genvalg.
  
Ad 7   Valg af bestyrelsessuppleant
 Viggo Bremmer for 1 år, modtog genvalg.
 Karin B. Petersen for 2 år, modtog genvalg.
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Ad 8   Valg af revisor og revisorsuppleant
 Hanne Christensen som revisor, modtog genvalg.
 John E. Jensen som revisorsuppleant, modtog genvalg.
 Begge blev valgt for 2 år.

Ad 9   Eventuelt
Under dette punkt kan intet vedtages, men der var ingen kommentarer.

Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede dirigenten.

Referent Anny Juul - 20. februar 2019
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Formandens beretning
Generalforsamling den 19. februar 2019
Vi må desværre sige, at der er mange medlemmer, der har forladt os i de sidste år, måske ikke p.g.a. døds-
fald men alene p.g.a. alder. På Søren Bos medlemsliste er vi nu 107 medlemmer. 
På Philips facebooks hjemmeside gør jeg det en gang imellem, at jeg fortæller, er man gået på pension, er 
man velkommen i PVK, uanset hvornår og hvor længe man har været ansat på Philips. Af og til er der et 
input om vores hjemmeside når der er indlagt nye referater om ture, samt billeder herfra. 
Der er ingen af de ny chefer i Philips, der er interesseret i os mere, og giver heller ikke tilskud til os. Det 
er kun gamle kollegaer og nogle af de nye medarbejdere på Philips, der er flinke til at donere gaver til vort 
bankospil. Preben Jensen fra butikken donerer flot, og vi får også noget fra forskellige steder bl.a. fra 
Politikens Forlag, Guldsmed Anni Jensen, Banker og Gunnar Madsens Vin - har flyttet sin forretning 
ned på Prags Boulevard 49 her i februar. Akvariebutikken flytter omkring april, og er I til det, skal i en tur 
til Store Heddinge.
Lidt nyt fra Philips er, at Lighting pr. 28. januar i år hedder Signify Denmark A/S, og der stadig står Philips 
på produktpakker.
Lejekontrakten for Frederikskaj udløber med udgangen af december 2019, der arbejdes på, hvor man skal 
flytte til. Det samme gælder Philips Danmark A/S, og man forventer ikke, at man flytter til samme lokaler 
som Signify Denmark A/S.  Det er, hvad jeg har fået fortalt af Anne Marie Andersen, som vi altid har en 
god kontakt til.
Vi havde nogle dejlige ture i 2018. Først var vi i Davids Samling, og som jeg har hørt, er der flere der 
gerne vil dertil igen, fordi der er forskellige udstillinger, derefter blev maden nydt hos Brdr. Price.
Sommerturen gik til Hansens Have på Frederiksberg, og der er jeg overbevist om, man havde en dejlig 
dag med en god frokostmenu.
Efterårsturen var hos Den danske Frimureorden, hvor vi så det man måtte se, og i deres spisesal fik vi 
serveret smørrebrød og kaffe bagefter.
Til sidst havde vi vort årlige Bankospil med masser af præmier. Der var medlemmer med ledsager og i alt 
var vi 79 personer, der sluttede af med dejlig julemiddag.
Har man lyst til at læse om de forskellige arrangementer igen, kan man gå ind på vores hjemmeside 
www.p-v-k.dk, man kan også se billeder fra nogle af turene. Fra turen til Frimurerorden måtte vi ikke foto-
grafere, så derfra er ingen billeder.

Så kommer vi til turene i år 2019: 
Den 9. april tager vi til DAC Dansk Arkitektur Center, hvor vi spiser.
Den 18. juni skal vi til en rundvisning på Kastellet, med spisning bagefter på Cafe Petersborg. 
Den 17. september tager vi til Politimuseet på Fælledvej med spisning bagefter.
Den 15. november slutter vi som sædvanlig af med vort Bankospil med flæskesteg og dessert.

Tak for ordet.

Käthe Sørensen


