
LUs pensionistudvalg. 
 

 

 

Tid: onsdag 14. november 2018 – kl. 11.00-14.00 

 

Sted: Ungdomshuset Nørregade 60 5000 Odense C 

 

  

Referat. Seniorudvalget mindedes som opstart på mødet Jens Thind og hans store indsats for 

ungdomsskolen og udvalget. Æret være hans minde. 

  

  

1. Godkendelse af dagsorden – valg af referent. 

Dagsorden godkendt – Referent Jørgen Naut. 

 

2. Opfølgning fra sidste møde fra den 23. november 2017. 

Intet at bemærke. 

 

3. Orientering om hvad der sker i LU – ved Per Nielsen 

Per Nielsen havde meldt afbud. Ny LU-struktur og evt. påvirkning på Seniorudvalgets 

sammensætning blev kort drøftet. Et punkt vi vender tilbage til på næste møde. 

 

4. Hjemmesiden www.lu-et-godt-sted.dk - Jørgen Stagstrup orienterer 

Jørgen Stagstrups initiativ blev vel modtaget og godkendt. Der laves en opfordring til at 

benytte hjemmesiden, som uden problemer virker let tilgængelig. Jørgen S. påtog sig jobbet 

som webmaster. Initiativet tages op til vurdering på næste møde. 

 

5. Turen til Armenien blev gennemført med afrejse den 5. juni. Der arbejdes på sammen med 

Knud Nørgård at lave en tur til Argentina/ Brasilien i marts måned 2018. 

Turen blev aflyst pga. for få tilmeldte. Formanden kontakter Knud Nørgård med henblik på 

at arrangerer en ny tur til f.eks. Skotland eller Irland. 

 

6. Udvalgets regnskab – status 

Af Udvalgets budget er der pt. Brugt ca. 9.000,- kr. Den resterende del af budgettet bruges 

til deltagertilskud til kommende Seniortur.  

 

7. Orientering om golfturneringen ved PV og Jørgen Stagstrup. Næste års golf skal laves i 

Kolding tirsdag den 11. juni 2019. Vinder af turneringen i 2018 blev Ervy Skou fra Kolding. 

Orientering om turen givet af P.V., som kontakter Ervy Skou med henblik på planlægning af 

golfturnering i 2019. 

 

8. Status på den afviklede tur til Holbæk i september 2018 ved Mogens Helt. Regnskab 

vedhæftet. 

Regnskab godkendt. Stor ros til arrangementet. 

 

 

http://www.lu-et-godt-sted.dk/


9. Fremtidige arrangementer, herunder forslag til tur i september 2019 hvor der ligger et 

forslag fra Steen Nielsen om Silkeborg. Forslag og budget vedhæftet dagsordenen. Turen er 

planlagt afvikles fra mandag den 2. september til onsdag den 4. september. 

Oplæg til turen i 2019 fra Steen og Torben blev gennemgået. Udvalget besluttede at vælge 

Gl.Skovriddergård i Silkeborg som hotel etc. med et deltagerantal på 30. Det skønnes at 

prisen per deltager bliver 2000,- kr., når tilskuddet til turen er fratrukket. 

På grund af reservationspres foreslås det at sætte tilmeldingsfristen til 1. maj 2019. 

Formanden kontakter Steen Nielsen med henblik på udformning af indbydelse og andre 

praktiske forhold. 

  

10. Fortegnelse over LUs pensionister pr. oktober 2018. Liste vedhæftet. 

Listen og ændringer blev gennemgået. Husk at indberette medlemmers data bl.a. skifte af e-

mail. 

 

11. Forslag til nyhedsbrev til medlemmerne og forslag til årsberetning. 

Forslag til nyhedsbrev og årsberetning blev godkendt med få tilretninger. 

 

 

12. Næste møde. 

Forslag tirsdag den 28. maj kl. 11.00 i København. 

Forslaget godkendt. 

 

13. Eventuelt. 

Intet. 

 

 

 

 


