
Forbundet Kultur- og Informations Pensionistgruppe 

Generalforsamling 2022 

Tid: Torsdag den 28. april kl. 11-12.30 

Sted: Roskilde Bibliotek 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent og referent. 

Bestyrelsen indstillede Børge Sørensen til dirigent, og han blev valgt med akklamation. 

Merete Riis valgtes som referent. 

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2021-2022. 

Bestyrelsen har søgt at lave et arkiv med materialer, der er relevante med hensyn til historiske oplysninger. 

Det er håbet, at arkivet er færdigt til foreningens 40 års jubilæum næste år. 

Formanden efterlyste, at alle sørger for at have en opdateret mailadresse. 

Helle Arendrup Mortensen lagde op til, at hvis man savner noget i nyhedsbrevet, er det vigtigt, at man 

henvender sig til bestyrelsen med sine ønsker 

KI`s arrangementskalender volder lidt besvær, men bestyrelsen arbejder på en forbedring i dialog med KI. 

Der er lavet en skriftlig brugervejledning, der sendes ud sammen med efterårsprogrammet. 

Bindende tilmelding til arrangementer er desværre bindende, også selv om man får forfald lige op til 

arrangementet, hvis det er sådan, at foreningen har betalt for deltageren. Vi har desværre ikke en konto, 

der kan dække den slags udgifter. 

Ventelister: Ifølge arrangementsafdelingen oveføres man automatisk til det det nye arrangement, hvis man 

er på venteliste til et arrangement, der dubleres. Det gav anledning til en del spørgsmål. Efterfølgende har 

vi fået oplyst, at kursussekretæren skriver ud til medlemmer på ventelisten, når et arrangement bliver 

dubleret.  Bestyrelsen følger op på, hvordan praksis omkring ventelisterne fungerer. I den forbindelse 

meldes der om, at det er vigtigt at melde fra, hvis man bliver forhindret i at deltage i et arrangement. Skriv 

til arrangement@KI.dk, så går resten af sig selv. 

Hvis nogen af medlemmerne har netværk, hvor man kan lave spændende arrangementer, så send en mail 
til et af bestyrelsesmedlemmerne. 
Osloturen blev udsat fra dette forår til september 2022, og i konsekvens af det udsættes den planlagte 
sensommertur til Østskåne til 2023. 
Der var ingen spørgsmål til beretningen, som dermed blev vedtaget. 
 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2021 

Susy Tastesen fremlagde regnskabet. Mobilepay skulle være så nemt, men det er det ikke i praksis for en 

lille forening som vores. Det viser sig at være både dyrt og besværligt, så ST arbejder på muligvis at afskaffe 

det igen. Hun opfordrer alle til at bruge foreningens bankkonto ved betaling for vores arrangementer. 

Regnskabet blev godkendt. 

mailto:arrangement@KI.dk


4. Forelæggelse og godkendelse af budget 2022. 

Budgettet blev godkendt 

5. Indkomne forslag 

Der var ingen forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Susy Tastesen og Merete Riis var på valg og blev begge genvalgt til bestyrelsen. 

Ellen Warrer Bertelsen og Tove Jensen var begge på valg som suppleanter til bestyrelsen og blev begge 

genvalgt. 

Som revisor blev Lars Edinger genvalgt. Kirsten Viltoft Kakkar var på valg og genopstillede ikke. Hanne 

Ougaard blev valgt som ny revisor. Otto Vad opstillede som revisorsuppleant og blev valgt. 

7. Nyt fra KI`s hovedbestyrelse. 

Foreningens nye kontaktperson til hovedbestyrelsen Daniel Ackey præsenterede sig og orienterede om de 

tiltag, man arbejder med i hovedbestyrelsen. PT er et af hovedfokusområderne at skaffe nye medlemmer til 

forbundet. Forbundet har mellem 3000-4000 medlemmer, men der er mange, der går på pension. Man 

håber på 50-60 nye medlemmer pr. år.  Ligeledes vil der blive arbejdet med tilmeldingsproceduren på 

kalenderen. 

8. Eventuelt. 

Formanden takkede Kirsten Viltoft Kakkar for det store arbejde, hun har lagt igennem de sidste 15 år i 

Pensionistgruppen, både i bestyrelsen og som revisor. 

Anne-Marie Schmidt orienterede om turen til Oslo 5.-8. september. Der er pt 21 tilmeldte og lukket for 

tilgangen. 

Helle Arendrup Mortensen gennemgik kort den vejledning til tilmelding til arrangementer, der sendes ud 

med efterårsprogrammet. 

Af nye ideer til arrangementer blev foreslået Kongernes Lapidarium (Afstøbningssamlingen) og orientering 

om den nye uddannelse på SDU. Pensionistgruppen har tidligere besøgt Københavns Universitet og hørt om 

den nye uddannelse der.  

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. 

Efter frokost holdt Biblioteks- og borgerservicechef Christian Lauersen et sprudlende indlæg om det 

folkelige bibliotek, om værdien for samfundet som helhed og specielt, hvad man gør i Roskilde, og det er i 

sandhed ikke så lidt. Sidste år ved generalforsamlingen fik vi en ordentlig booster i Gladsaxe, i år var det så 

Roskilde, der var i centrum, og jeres referent må blot konstatere, at med bibliotekschefer af den karat, der 

både er chefer og ledere, så er der en fremtid for folkebibliotekerne, hvis de formår at udbrede deres 

budskab til store dele af landet. Hele indlægget tog udgangspunkt i en dyb glæde ved og respekt for 

bibliotekstanken med formidling og udbredelse aflæseglæde i højsædet. Ydermere satser man også på 

intern undervisning af nyt personale på Roskilde bibliotek, så de manglende uddannelseskompetencer 

bliver imødegået. 

Der henvises til følgende: 

Centralbibliotek.dkhttps://centralbibliotek.dk/Folkebibliotekets_betydning_for_borgerne 

https://centralbibliotek.dk/Folkebibliotekets_betydning_for_borgerne


 

Efter dette indlæg fik vi en dejlig guidet tur rundt i en del af biblioteket af områdeleder Allan Thomsen 

Volhøj, der også videregav sin entusiasme for biblioteket. En rigtig god afslutning på årets GF. 

 

Merete Riis                                             Børge Sørensen 

Referent                                                   Dirigent 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

 


