
REFERAT AF GENERALFORSAMLING 

TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR 2017 

  
Formanden Käthe Sørensen bød velkommen 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 2017 
 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 Ebbe Nielsen, der blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget 
og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 
  
Ad 2   Formandens beretning 

Formanden oplæste sin beretning for 2016, se side 3 - og beretningen blev godkendt med applaus. 
  
Ad 3   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

Søren Bo gav et sammendrag af regnskabet. 
  
Philips tilskud i 2017 

Vi har i år fået kr. 10.000 i tilskud fra Health Tech, Lighting skal først have det med på et besty-
relsesmøde om vi får noget fra dem. Regnskabet blev godkendt med akklamation. 
  
Ad 4   Fastlæggelse af kontingent for 2017 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet i 2017 forbliver uændret på kr. 125,00. idet bestyrelsen me-
ner, at medlemmerne skal betale for udgifterne til de arrangementer, de deltager i, dog reduceret 
med tilskuddet fra Philips samt det indkomne kontingent. 
Dette blev vedtaget. 
  
Ad 5   Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 
  
Ad 6   Valg til bestyrelsen 

 a) På valg var næstformand: Flemming Christensen , som modtog genvalg. 
  b) Valg af medlemmer: Inge Bredahl Pedersen , modtog genvalg. 
       
 Ad 7   Valg af bestyrelsessuppleant 
Viggo Bremmer  blev valgt for 1 år 
Karin B. Petersen blev i 2017 valgt for 2 år. 
  
Ad 8   Valg af revisor og revisorsuppleant 
Hanne Christensen blev valgt som revisor. John E. Jensen blev valgt som revisorsuppleant.  
Begge blev i 2017 valgt for 2 år. 



  
Ad 9   Eventuelt 
Under dette punkt kan intet vedtages, men de fremmødte ville gerne høre lidt om, hvordan det 
går med Philips. Se efter eventuelt. 
  
Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede dirigenten. 
  
Elinor Vilhelmsen orienterede om de er to Philips-selskaber der er tilbage på Frederikskaj.  
Det ene er Philips Lighting og det andet er Philips Health Tech (tidligere Medico og Elapparat), 
sidstnævnte hører under Philips Danmark. De to firmaer er nu adskilt med vægge og døre - benyt-
ter dog samme kantine, og de har en lejekontrakt på et par år endnu. 
  
Lighting har ikke haft vækst i 2016, men i 2015 var der vækst på 16% 
  
I 2016 havde Consumer vækst på 60% i Norden og OEM har eksploderet i 2016. 
  
Health Tech går det super godt med vækst på 10%. 
  
I Monteringen  går det godt, de er begyndt at producere til de andre nordiske lande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formandens beretning - Generalforsamling den 21. februar 2017 

 

Siden vor sidste generalforsamling er Ole Kolding, Mona Sylvia Nielsen døde. 

Erik Kalf tror jeg har glemt at nævne ved en tidligere generalforsamling. 

 

Æret være deres minde 

 

Desværre kunne Rasmus Westergaard ikke være tilstede men ca. kl. 15:30 kommer Elinor 

Wilhelmsson og fortæller os lidt om hvorledes det går i huset. 

 

Måske er der nogen der undrer sig over hvor PVK Nyt er blevet af, men jeg føler ikke der kan 

skrives mere om Philips. I generalforsamlingsreferatet vil man kunne se hvornår turene er. 

Skulle der komme noget helt specielt kunne man lægge det ind på vores hjemmeside p-v-k.dk, 

men det kræver selvfølgelig at man har en mulighed for at læse det på en PC, tablet eller Ipad. 

 

Skulle man være i tvivl om hvor vi kan få lidt rabat er det stadig hos Gunnar Madsens Vinhandel, 

Anni Jensens guldsmed og akvariebutikken, man skal blot huske at sige man har været ansat hos 

Philips. Philips-butikken kan man tage ud og besøge eller gå ind på hjemmesiden, der er ofte gode 

rabatter og tilbud at få hos Preben Jensen. 

 

Så er der vore ture i 2016, som I alle har fået et referat af, Folketinget, Sommerturen der gik til 

Korsbæk på Bakken, Den sorte Diamant og til slut bankospillet på Sundbyvestervej. Jeg har på 

fornemmelse at de alle har været en succes. 

 

I år vil der være en tur til Politigården den 25. april, og igen er der kun plads til 30 personer og 

kun for medlemmer, men desværre er det først fra kl. 17, men inden da mødes man i receptionen 

hos Hotel Marriott på Kalvebod Brygge 5 kl. 14:45 der ligger tæt ved og får en kop kaffe med kage. 

Af sikkerhedsmæssige årsager, skal Politigården have en deltagerliste inden. Når man møder op 

skal man kunne vise billedlegitimation i form af kørekort, pas eller et såkaldt ID-kort udstedt af 

kommunen. 

 

Sommerturen med ledsager er den 15. Juni til Rockmuseet i Roskilde med spisning på stedet, vi 

henter medlemmerne som vi plejer, samt på Høje Taastrup St. 

 

Arbejdermuseet besøger vi den 19. september og efter vi har besøgt det går vi i deres 

frokostrestaurant i kælderen. 

 

Den sidste tur er som sædvanlig til Fremad Amagers Klubhus, til en altid fornøjelig dag med 

bankospil og spisning den 17. november. 

 

Jeg håber det er fyldestgørende nok ellers er man velkommen til at spørge. 

 

Käthe Sørensen 

PVK 


