
DM seniorer Midtjylland 
http://www.dm.dk/OmDM/Pensionister/DMSeniorer/DMSeniorMidtjylland 

Nyhedsbrev November 2016 

Møde i november 

 

 

 

 

 

 

 

Program: 

 
Onsdag den 2. november 2016 kl. 11:00 – 15:00. 
”VIGGO KAMPMANN” og GENERALFORSAMLING 

DM’s lokaler Vesterbro Torv 1-3, 7. sal Aarhus C. 

Tilmelding på finn.ellen.62@gmail.com Ledsager er velkommen 

 

A. Foredrag ved journalist og foredragsholder Poul Smidt: 
VIGGO KAMPMANN – Modig modstandsmand, klog finansminister og ustyrlig statsminister 

 
Om bogen skriver forfatteren følgende: 
Det har været et spændende arbejde. Jeg har fået rokket lidt ved egne opfattelser 

og især har det gjort indtryk, at Viggo Kampmann og Jens Otto Krag meget tidligt 

så, at det store fællesmarked var nødvendigt for at omstille Danmark fra 

landbrugsland til industriland. Med eksporten af landbrugsvarer og flere og flere 

industrivarer skabte Viggo Kampmann fuld beskæftigelse og herfra kom midlerne 

til velfærd for flere. Jeg har arbejdet med EF og EU gennem årtier, men det er 

først gennem studierne af Viggo Kampmanns indsats, at jeg fuldt ud forstår den 

tidlige EF-interesse og det store marked som forudsætningen for velfærdsstaten. 

 

Det er godt at blive mindet om i tiden efter den britiske folkeafstemning og de følgeslutninger, som enkelte politiske 

mennesker drager i Danmark. Og jeg holder meget af Viggo Kampmanns mod. I 1960 gjorde han for første og eneste 

gang – ulandshjælp til en socialdemokratisk mærkesag i en valgkamp. Den 15. november 1960 fik han efterkrigstidens 

bedste socialdemokratiske valgresultat, der ikke er overgået siden. 

 

B. Frokostplatte – Husk bestilling ved tilmelding. 
 

C. Generalforsamling:  
1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 25. november 2015 

5. Bestyrelsens beretning 

6. Forslag fra medlemmerne* 
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Ellen Juhl Christiansen og Dot Reinholdt er på valg. 

Ellen ønsker ikke genvalg 

8. Valg af 1 suppleant for 1 år. Paul Smith er på valg 

9. Evt. 
 

*) Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 26. oktober 2016 og fremsendes til Ellen Juhl Christiansen på 

finn.ellen.62@gmail.com 
 

Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland 

Evt. yderligere information på 86 21 12 33 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er onsdag den 7. december kl. 14:00 - 16:00. 

Foredrag ved Henry Nielsen og Dorte Fogh: 

Banevogteren (1884) – På sporet af et L.A. Ring-maleris usædvanlige historie. 
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