
Inden generalforsamlingen fortalte Jens Ole Pedersen (direktør for Healthcare) lidt om selskabet 
- se længere nede på side 2.

 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 2018
 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 kon-
staterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Ad 2   Formandens beretning
Formanden oplæste sin beretning for 2017, se side 3  - 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 2018. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Ad 4   Fastlæggelse af kontingent for 2018
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet i 2018 forhøjes til kr. 150,00. bl.a. grundet det manglende tilskud 
fra Philips. En af de fremmødte mente dog, at bestyrelsen skulle lægge vægt på, at Philips-pensionister er 
nogle gode ”reklamesøjler” for Philips, og dermed presse lidt på, for at få lidt tilskud.
Forhøjelsen med 25,00 kr. blev vedtaget.

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

Ad 6   Valg til bestyrelsen
 a) På valg var formand: Käthe Sørensen, som modtog genvalg.
  b) Valg af medlemmer: Anny Juul, 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 det blev nævnt, at man skal være opmærksom på, at der flere 
steder er mange trapper og ikke adgang til elevatorer. 
Men de steder hvor der kan være et problem, bliver der gjort opmærksom på i indbydelsen.

Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede dirigenten.

Indslag fra Healthcare
Som nævnt i indkaldelsen skulle Rasmus Vestergård fra Healthcare komme med et indslag, men han var 
desværre forhindret. I stedet kom Jens Ole Pedersen (direktør for Healthcare). Han var en engageret mand, 
og viste lysbilleder samtidig med, at han fortalte om alle de muligheder Philips har været med til at indføre.
Bl.a. hvis man med et Philips termometer måler temperatur hjemme, kan man via sin smartphone sende det 
viste resultat til 1813. Det samme gælder hvis man hjemme måler EKG. Philips har også været involveret i 
installationer på Supersygehuset i Kolding.
Foredraget varede ca. een time, og Søren takkede med en flaske vin.

Referent Anny Juul - 20. februar 2018
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Formandens beretning

Vi må heller ikke glemme vores kollegaer på Philips, her var der tre afdelinger der sponsorerede en 
hel del til vores bankospil, det er vi meget glade for.

Vores ture i 2017 har I alle fået referat af, så dem behøver jeg ikke at nævne, blot at det var få med-
lemmer, der kunne være med på Politigården. På Rockmuseet var vi desværre kun 22 personer, vi 
havde et meget hyggeligt samvær efter omvisningen. I Arbejdermuseet var der 30 personer. Nogle af 
medlemmerne havde været der før, men der var da kommet nye ting, som ikke var der den gang.
Om de har følt, at de lige havde været der, er muligt, men det var ca. 10 år siden, at PTV var der 
sidst.
Det er dejligt, at der kommer så mange til det årlige bankospil, sidste år var vi 86 incl. ledsagere.

Man er velkommen til at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Käthe Sørensen

og spiser frokost der efter rundvisningen.


