
Referat af ordinær generalforsamling i DM-seniorklub Jylland 

Tirsdag 11.november 2014  DM lokaler  Vesterbro Torv 1-3, 8000 Aarhus C 

Til stede: Poul Nørbo,  Ellen Juhl Christiansen, Jørgen Eriksen,  Arn O. Gyldenholm,  Henrik Holmboe,   

Christian Ludvigsen,  Inge Martaeng, Ole Hansen, Claudine Steensgaard Nielsen,  Poul Gunder Nielsen, Dot 

Reinau, Triloki Nath Sharma, Leif Vestergaard, Ole Frederik Nielsen, Inger Bjørndal, Vibeke Skenderat, 

Kirsten Fredens, Peter Schmidt, Knud Moss, Carla Tønder Jessing, Birgit Hessellund, xx. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Henrik Holmboe blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

2. Valg af referent: Jørgen Eriksen blev valgt. 

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden punkt 7 formuleres : Der skal vælges 2 

bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Dagsorden blev derefter godkendt 

4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 26.noveember 2013. Referatet blev 

godkendt. 

5. Bestyrelsens beretning: Formanden Ellen Juhl Christiansen meddelte, at Aarhus afdelingen nu har 

99 medlemmer.  Ellen fortalte at konstitueringen efter sidste generalforsamling blev som følger: 

Formand Ellen, næsteformand og kasserer Poul Gunder, nyhedsbrev Leif og  suppleant Paul 

Schmidt. 

Poul Gunder repeterede hvordan vi må bruge midler fra foreningen.  Der må bruges penge til porto 

og papir, traktementer i forbindelse med møder, max 3000,- til honorar til foredragsholdere og 

guider, men ingenting til transport og entreer, årligt budget 20000kr.  

 

Ellen gennemgik det forløbne års afholdte arrangementer: 

Palmemordet, Kristendom, Bohrs liv, Naturhistorisk Museum (rundvisning og foredrag), 

teaterbesøg, Besættelsesmuseet (rundvisning og guidet bytur), Godsbanens tilblivelse og 

Menneskets Odysse.                                                                                                                                                                                                             

Ellen nævnte at der dannes en DM-seniorklub med base i Aalborg hvilket måske tager et par 

medlemmer fra DM-seniorklubben i Aarhus. Paul Schmidt følger diskussionen i den overordnede 

DM-seniorklub.                                                                            Dags dato (11.11.2014) udsendes et brev 

fra DM seniorklubben omkring frivillig kontakt til udenlandske studerende hvilket giver mulighed 

for det enkelte medlem for at lære personer/andre landes kultur at kende. Er der problemer med 

udeblevet forventet information/nyhedsbrevet kan man rette henvendelse på Leif`s mail   

lfvestergaard48@gmail.com 

Plan for kommende aktiviteter. Ellen nævnte at næste  arrangement bliver tirsdag den 2/12.  

Foredrag ved Cand. Mag. Keld Sørensen, der fortæller om Karin Michaëlis ( 1872 til 1950) – Hendes 

liv, forfatterskab og værdigrundlag 

Et besøg på det nye Moesgård Museum påtænkes (nok i maj 2015),  flere ideer haves men nye 

modtages gerne.  

 

6. Forslag fra medlemmerne. Der var ikke indkommet forslag. 



7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Poul Gunner var på valg, men ønskede ikke genvalg. Fra 

forsamlingen lyder et tak til Poul Gunder for hans arbejde  med primært kassen.  

Dot Reinau blev foreslået og valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Ellen modtog genvalg. 

8. Valg af suppleant for 1 år. Paul Smith var på valg og blev genvalgt. 

9. Eventuelt. Diskussion om mødedag, der har været mange tirsdage. Ellen redegjorde for temaet og 

at der ikke er noget til hinder for at andre dage kan bruges men i de aktuelle situationer i årets løb 

har det været hensynet til foredragsholderne og mulighederne for lokaler der har været 

bestemmende. 

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. 

 

Jørgen Eriksen, referent  Henrik Holmboe, dirigent 

 


