DS 25+ formandens beretning 2017.
Sidste års arrangement havde 16 deltagere. Desværre måtte jeg melde afbud i sidste
øjeblik.
Første aktivitet var besøg på Moesgård Museum og Gladiator udstillingen, som jeg
har hørt var meget interessant og indlægget af Michael Ejby, Head of Group
Development, Dansk Supermarked Group, om arbejdet i afdelingen, skabte livlig
debat.
Jeg kan forstå at flere ikke var tilfredse med standarden på Skanderborghus. De
hoteller vi booker, aflægger vi altid et besøg, for at tjekke standarden, med hensyn
til værelser, mad, lounge og restaurant. Vi fandt Skanderborghus tilfredsstillende og
prisen var lav, men ramte åbenbart forkert denne gang. Kritikken er taget til
efterretning og i år har vi så indlogeret os på Montra Hotel Sabro Kro, hvor vi
tidligere har boet et par gange.
Et hotel hvor indtægtskilden er kurser og konferencer og i sommer månederne hvor
virksomhederne skruer ned for disse aktiviteter, er prisen lav. Det kommer os til
gode. Yderligere har hotellet en rabataftale med DSG, som vi også får del af. Hotellet
ligger blot 15 minutters kørsel fra DSG’s nye hovedkvarter i Årslev.
Som jeg nævnte i bussen har vi fået 2 nye medlemmer – Lis Bulskov og Niels Groth.
Tre medlemmer er ikke længere iblandt os og 1 har meldt sig ud. Så det aktuelle
medlemstal nu er 31.
Vi har redigeret vores hjemmeside med fem nye menupunkter –
1”generalforsamlinger”, hvor man kan se referater tilbage fra 2012 og fremover vil
også formandens beretning være der – 2”bestyrelsen” som er en oversigt over
bestyrelsesmedlemmerne, telefonnumre og mailadresser - 3”tidsplan og
deltagerliste” hvor man kan se, hvem der er tilmeldt kommende aktivitet 4”meddelelser” hvor tidligere fremsendte meddelelser/orienteringer findes 5”medlemstilbud” med mailadresse, til bookning af sommerhuse. Hvis man i øvrigt
tilmelder sig facebookgruppen ”Feriefonden Dansk Supermarked Group” får man
løbende meddelelser om ledige perioder i de forskellige sommerhuse og
ferielejligheder.

Som meddelt i maj måned, har fondsbestyrelsen i Købmand Herman Sallings Fond,
tildelt os 100.000 kr. over en tre årig periode, startende med 2017. Udbetalingen
sker i sammenhold med behørig dokumentation for afholdte udgifter.
I dagens program efter generalforsamlingen, har vi det sidste hårde arbejde tilbage
– middag og hyggeligt samvær i sofaerne i loungen. Her kan vi vende
verdenssituationen, sidste nyt fra DS og ikke mindst det vores efterkommere i DS
”har gjort forkert” og som kunne gøres bedre, ”hvis vi stadig var en del af holdet”.

