Referat af generalforsamling i DM-Seniorer Nordjylland 1. december 2016
Generalforsamlingen, som afholdtes i MA’s lokaler, Østerågade 19, havde 16 deltagere.
Klubbens formand Bodil Bjerring bød velkommen.
Dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.
Som dirigent valgtes Johan Klinge Sørensen, som konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt
indvarslet ved annonce i Magisterbladet nr. 10, 4. november 2016.
Dagsordenens pkt. 2. Valg af referent.
Som referent valgtes Hans Heidemann Lassen.
Dagsordenens pkt. 3. Bestyrelsens beretning.
Formanden aflagde beretning for 2016.
Klubbens aktiviteter søger at følge årshjulsprincip, dvs vekslen med årstiderne. Der er afholdt 9
møder.
I den “gode” årstid lægges en del udendørsaktiviteter, f.eks. udflugt til St. Vildmose, Gjøl i Hans
Kirks fodspor, Aggersborg ringborg/Sebbersund Vikingeboplads, og i knap så bekvemme årstider
er det foredrag, der præger aktiviteterne, f.eks. litterære om Sv. Aage Madsen, Stefan Zweig og
historiske/ politiske om migration-flygtninge og Aalborgs historiske udvikling.
Formanden kunne berette, at klubben havde høstet megen ros på landsmødet for denne
tilrettelæggelse.
Klubben har pt 31 medlemmer. Det er imidlertid oplyst fra DM, at der i Nordjylland er 90
pensionistmedlemmer.
Klubben deltog i landsmødet/medlemsmødet med 4 deltagere. Her var et af hovedtemaerne de løst
ansattes situation. DM’s formand Camilla Gregersen oplyste, at der er 2150 pensionistmedlemmer.
Overordnet var det et ønske, at alle kunne være medlem af klubberne.
På spørgsmål om, hvad DM vil bruge pensionisterne til, da der ikke længere er indflydelse gennem
stemmeret, blev svaret, at man kan bruge de lokale klubber til at aktivere lokalt, iværksætte
mentorordninger for f.eks. ny ansatte eller udenlandske studerende. Der kan søges støtte til konkrete
projekter.
Det var dirigentens opfattelse, at Camilla Gregersen havde givet udtryk for, at vi kunne få det, som
vi vil, herunder også at pensionister automatisk tilknyttes en klub. Dette havde dog udløst protest
fra København, som har over 400 medlemmer.
I tilknytning til beretningen redegjorde kassereren Anna-Birte Ravn for klubbens regnskab.
I 2016 er klubben tildelt 20.000 kr. fra DM. Udgifterne har været 15.085 kr. Det oplystes, at klubben
for 2017 vil få 17.000 kr i driftstilskud.
Dirigenten bad herpå generalforsamlingen drøfte især spørgsmålet om, hvordan vi øger medlemstallet samt
fremtidige aktiviteter.
Mht. medlemstal oplystes, at DM ikke vil give os navn på pensionistmedlemmerne, hvilket forhindrer
klubben i at henvende sig direkte til de nordjyske pensionistmedlemmer. Vi kan bede DM om at gøre mere

direkte opmærksom på klubben udover meddelelses-siden i Magisterbladet.
Der fremkom forslag om, at vi hver især kan henvende os til nye pensionister på vores tidligere
arbejdspladser.
Dirigenten opfordrede generalforsamlingen til at foreslå emner til aktiviteter og foredrag i 2017, og der
fremkom en række forslag.
-Velfærdsstatens udvikling v. Jørn Henrik Petersen
-Reformationen v. biskop Henning Toft Bro, evt i Folkekirkens Hus og evt i samarbejde med
ovennævnte, som også har beskæftiget sig med Luther.
-Kontakt til udenlandske forskere på universitetet for at drøfte deres evt problemer med at falde til
her. Forslaget ses i tilknytning til drøftelsen af medlemstilgang og mentorordning.
-Kulturforskelle v. Luigi dÀmbrosio.
-Ove Juel, Villestrup v. Viggo Petersen.
-Jens Bangs Stenhus v. Viggo Petersen.
-Bryggergården i Nr.Sundby evt sammen med Urtehaven og byvandring i Nr.Sundby.
-Byvandring i middelalderens Aalborg v. Birgitte Wåhlin. I tilknytning hertil drøftede Viggo
Petersen og Hans Heidemann Lassen emnet Aalborgs åer.
-Lille Vildmose når kærulden blomstrer v. Annemarie Steffensen.
-Halkær Mølle området v. Annemarie Steffensen og Hans Heidemann Lassen samt fuglekyndig.
- Besøg hos maleren Birte Ohsten, Stenbjerg evt. m. overnatning i Stenbjerg.
Beretningen blev herefter godkendt.
Dagsordenens pkt. 4. Forslag fra medlemmerne.
Ingen.
Dagsordenens pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen.
Ingen.
Dagsordenens pkt. 6. Valg til Bestyrelse.
Bestyrelsen vælges for 2 år. Iht. vedtægterne kan der være 3-5 medlemmer af bestyrelsen. I
øjeblikket er der 3.
Kurt Alling Nielsen ønsker ikke at genopstille.
Anna-Birte Ravn og Bodil Bjerring vil acceptere genvalg.
Nyvalgt til bestyrelsen blev
Bodil Bjerring
Anna-Birte Ravn
Birgitte Waahlin
Johan Klinge Sørensen
Dagsordenens pkt. 7. Valg af suppleanter.
Som suppleanter valgtes
Ulla Rahn
Kurt Alling Nielsen
Dagsordenens pkt. 8. Eventuelt.
Generalforsamlingen udtrykte ros til Bodil og Anna-Birte.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med:
Bodil Bjerring, Formand
Johan Klinge Sørensen, Næstformand
Anna-Birte Ravn, Kasserer
Birgitte Wåhlin, Bestyrelsesmedlem

