
Referat fra DM-seniorer Midtjyllands Generalforsamling, 
onsdag den 6. december 2017, Åboulevarden 23, 2. sal, 8000 Aarhus C 
 
Fremmødte: Werner Hedegaard, Sabine Chmiel, Kirsten Daugbjerg, Lilly Krarup, 
Lisbeth Kristensen, Henry Nielsen, Vibeke Stenderup, Svend Aage Madsen, Arne O. 
Gyldenholm, Birgit Hessellund, Ole Frederik Nielsen, Klaus Jachobsen, Ellen Juhl 
Christiansen, Carla Tønder Jessing, Inge Martaeng, Sten Fibiger, Jørgen Eie 
Christensen, Dot Reinau, Paul Smith, Poul Gunder Nielsen, Poul Jørgensen, Poul 
Skafte, Triloki Nath Sharma. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2. november 2016 
5. Bestyrelsens beretning 
6. Forslag fra medlemmerne 
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Poul Grosen Rasmussen er på valg 
8. Valg af 1 suppleant for 1 år. Paul Smith er på valg 
9. Eventuelt. 
 
 
Ad 1. Valg af dirigent.  
Ole Frederik Nielsen foreslås og vælges. Han takker for valget og konstaterer, at 
generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
 
Ad 2. Valg af referent. 
 Dot Reinau foreslås og vælges. 
 
Ad 3. Godkendelse af dagsorden.  
Der var en enkelt rettelse til dagsordenen. Bestyrelsen ønsker antallet af 
medlemmer udvidet med 1, og dermed at antallet af suppleanter, som skal vælges 
under punkt 8, sættes til 2. Generalforsamlingen godkendte det under forudsætning 
af, at bestyrelsen efterfølgende bringer vedtægterne i overensstemmelse hermed. 
 
Ad 4. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2016. 
Referatet bliver godkendt 
 



Ad 5. Bestyrelsens beretning. 
Bestyrelsen beretning fremlægges af Jørgen Eie Christensen: 
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen den 2. november med 
Jørgen Eie Christensen som formand, Poul Grosen Rasmussen som ansvarlig for 
information, Dot Reinau som kasserer, Paul Smith suppleant. 
Bestyrelsen har stået for planlægning af arrangementer, kaffebrygning og 
forplejning til møderne. Der var ca. 30 deltagere pr. arrangement til i alt 7 
arrangementer. 
  
Siden sidste generalforsamling er der afholdt følgende arrangementer: 

 7. december: Dorthe Fogh og Henry Nielsen: Foredrag om L.A. Ring 
18. januar: Overtaci Museet og samt rundvisning på Psykiatrisk Hospital 
Risskov 
15. februar: Lars Morell: Kunsten i Østjylland 
29. marts: Ivar Gjørup: Platons gåde – den levende skrift 
26. april: Teatertur (aflyst da en af skuespillerne brækkede benet aftenen 
før forestillingen) 
31. maj: Merete Ipsen: Kvindemuseets historie og rundvisning 
19. september: Teater KATAPULT: Human Nature. Indledning ved 
teaterdirektør Torben Dahl 
11. oktober: Peter Magnussen: Naturtur ”Kan en pensioneret magister 
overleve i den danske natur?” (Aflyst og udsat til foråret ) 
15. november: Poul Pedersen: Foredrag om udgravningen af Mausoleet i 
Halikarnassos. 
6. december: Paul Smith: Nyheder og falske nyheder om Palmemordet 

 
Fra og med december har MA, der stiller lokaler til rådighed, flyttet adresse til 
Akademikerhuset, Åboulevarden 23, 2. sal, hvor vi forventer at afholde fremtidige 
arrangementer. 
Der er 116 medlemmer heraf 6 nytilkomne. 
Bestyrelsen har deltaget i DM årsmøde for seniorer. Der refereres herfra bl.a. til 
budgettet for seniorsektionen. 
Bestyrelsen er stort set færdig med at planlægge forårets arrangementer. 
 
Kassereren redegør for anvendelsen af de tildelte midler. 
 
Dirigenten takker for bestyrelsens beretning som herefter godkendes af 
generalforsamlingen. 
 



Ad 6. Forslag fra medlemmerne.  
Vibeke Stenderup foreslår, at de fremtidige møder fordeles på dagene tirsdag, 
onsdag og torsdag, da hun gerne vil komme til møderne, men har fast arrangement 
onsdage, hvor de fleste møder har været lagt. Formanden fortæller, at onsdage har 
været valgt, da der kun er få mennesker på kontorerne onsdag, og der så har været 
plads til os. Det er muligt, det ser anderledes ud i det nye hus, og bestyrelsen vil lade 
arrangementerne variere på de foreslåede dage om muligt. 
 
Ad 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.  
Poul Grosen Rasmussen er på valg og genvælges 
 
Ad 8. Valg af 2 suppleanter.  
Paul Smith er på valg og genvælges. Klaus Jachobsen vælges som ny suppleant. 
 
Ad 9. Eventuelt.  
Vibeke Stenderup foreslår at de fire sektionsformænd for pensionisterne går 
sammen og foreslår vedtægtsændring, så pensionister igen bliver repræsenteret i 
repræsentantskabet.  
Poul Gunder Nielsen foreslår et arrangement på Stadsarkivet.  
Spørgsmålet om en medlemsliste rejses, og bestyrelsen undersøger om det er muligt 
i fht. datatilsynet. 
 

 
Referent: Dot Reinau  Dirigent: Ole Frederik Nielsen 

       
      
 Skanderborg den 21.12.2017     
 
 


