
Referat fra DM-seniorer Midtjyllands generalforsamling, afholdt i 
DM's lokaler i Aarhus onsdag den 2. november 2016. 
 

Dagsorden 

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. Eventuelt. 

 

Formanden, Ellen Juhl Christiansen, bød velkommen. 

 

Ad 1,Valg af dirigent 

Til dirigent valgtes Ole Frederik Nielsen 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

Ad 2; Valg af referent 

Til referent valgtes Jørgen Eie Christensen 

 

Ad 3, Godkendelse af dagsorden 

Der var én enkelt rettelse til dagsordenen: 

Under pkt. 7 skal det anføres, at 2 (i stedet for 1) bestyrelsesmedlemmer skal vælges. 

Herefter godkendtes dagsordenen. 

 

Ad 4, Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 25. november 2015 

Referatet godkendtes. 

 

Ad 5, Bestyrelsens beretning 

Formanden, Ellen Juhl Christiansen, fremlage bestyrelsens beretning: 

Der er på nuværende tidspunkt 110 medlemmer, og der er ca. 25 deltagere pr. arrangement. 

 

Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen den 25.11.2015 og konstituerede sig efterfølgende: 

Formand: Ellen Juhl Christiansen, Næstformand og kasserer: Dot Reinau, Ansvarshavende for 

nyhedsbrevet: Poul Grosen Rasmussen, Suppleant: Paul Smith. 

 

Siden sidste generalforsamling er der afholdt flg. arrangementer: 

8. december: Jørgen Lange Thomsen: En retsmediciners liv og arbejde. 

3. februar: Henrik Holmboe: Sprogpolitik – nogle eksempler fra før og nu. 

9. marts: Michael Jahn: Reinkarnation – klassisk og moderne. 

26. april: Teaterbesøg: Abrahams børn. 

9. maj: Helmuth Nyborg: Intelligens, køn, race og migration. 

15. september: Rundvisning på Dokk1. 

12. oktober: Iben Holk: Livet selv. Digterfilosoffen Johs. V. Jensen. 

2. november: Poul Smith: Viggo Kampmann – Modig modstandsmand, klog finansminister 

og ustyrlig statsminister. 



 

Formanden udtrykte et personligt ønske om, at vi om muligt fik flere kvinder på banen som 

foredragsholdere. 

 

Ad 6,  Forslag fra medlemmerne 

Ingen indkomne forslag. 

 

Ad. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Ellen Juhl Christiansen og Dot Reinholdt er på valg. 

Ellen ønsker ikke genvalg  

Dot Reinholdt modtog genvalg og Jørgen Eie Christensen modtog nyvalg. 

 

Ad 8. Valg af 1 suppleant for 1 år  

Paul Smith modtog genvalg. 

 

Ad 9, Eventuelt 

Dot Reinholdt (kasserer) redegjorde for vores økonomi. Vi modtog i 2016 20.000 kr. fra DM. 

Pengene er hovedsagelig brugt på traktementer ved vores møder samt til vin og honorarer til vores 

foredragsholdere. Det vurderes at beløbet lige nøjagtig rækker, men at det er meget skrabet. 

 

Der var ligeledes en kort debat om principperne for de midler, som de 4 lokale seniorafdelinger, 

hvoraf vi er den ene, tildeles fra DM. Seniorsektion som helhed indbetaler kontingent fra 2.100 

medlemmer, ca. 2 mio. kr. I 2017 er der bevilliget 150.000 – 180.000 kr. til deling mellem 

afdelingerne. Oven i dette skal lægge omkostninger i forbindelse med redaktion, produktion og 

distribution af Magisterbladet. Den nye bestyrelse vil, i det omfang det er muligt, forsøge at få disse 

forhold afklaret. 

 

Der blev gjort opmærksom på, at det er muligt, også for seniorer, at tilmelde sig DM's 

fyraftensmøder. Det er gratis at deltage, og der er rigtig mange spændene emner på programmet. 

Se DM's hjemmeside eller opslag i Magisterbladet. 

 

Der blev vist interesse for åbne medlemslister og opfordret til, at bestyrelsen tager dette punkt op i 

den kommende tid. 

 

Herefter var generalforsamlingen slut. Dirigenten takkede Ellen Juhl Christiansen for hendes store 

indsats som formand for klubben og forsamlingen for god ro og orden. 

 

  

 Jørgen Eie Christensen    Ole Frederik Nielsen 

  referent      dirigent 

 

 

 

 

 

Den nye bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig med Jørgen Eie Christensen som formand, Dot 

Reinholdt som næstformand og kasserer og Poul Grosen Rasmussen som ansvarshavende for 

nyhedsbrevet. 


