
Referat af Generalforsamling i DM Seniorer, Nordjylland, den 3.12.2015 kl.15.00 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Vi præsenterer os kort for hinanden 
4. Formandens mundtlige beretning – årets gang i klubben 
5. Kasserens beretning om økonomien 
6. Diskussion af beretningerne 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Diana Paarmann og Kurt Alling Nielsen er på valg 
8. Valg af 2 suppleanter 
9. Forslag fra medlemmerne til yderligere punkter (skal fremsendes pr. mail og være bestyrelsen i 

hænde senest onsdag d. 18. november) 
10. Diskussion og indspark til program for 2016 – kom med forslag til spændende aktiviteter 
11. Eventuelt 

 

Ad.1 

Sigurd Christensen blev foreslået og valgt til dirigent 

Ad.2 

Diana Paarmann blev foreslået og valgt til referent 

Ad.3 

De 15 deltagere præsenterede sig kort for hinanden 

Ad.4 

Bodil kunne fra pensionistsektionens bestyrelse meddele, at pensionisterne er blevet afskåret for 

indflydelse i DM, trods hård kamp fra bestyrelsens side. Dette er ikke enestående for DM, men sker også i 

andre fagforeninger. 

Pensionistklubberne må ikke hedde klubber mere, men afdelinger.  

DM har brugt for mange penge. Derfor står den på nedskæringer i 2016. Økonomien for hele DM´s 

pensionistafdeling er i 2016 150.000 kr. mod 285.000 kr. i 2015. Disse penge skal dække den centrale 

bestyrelses og de enkelte afdelingers økonomiske behov. Heraf skal også dækkes udgifter til det årlige 

medlemsmøde, som næste år ligger i København. Man vil arbejde på at gøre medlemsmøde i 2016 billigere 

end 2015. 

Pensionister, der ved arbejdsophør, har meldt sig ud af fagforeningen, kan nu komme i 

Pensionistafdelingen ved at melde sig ind i fagforeningen igen. 

Fra vores egen afdeling kunne Bodil berette, at vi er 31 medlemmer – ud af ca. 90 mulige. 

Vi holder, så længe økonomien klarer det, ved at deltagere i vores arrangementer kan tage ledsager med 

gratis. 



 

Sidste år program bød på: 

Foredrag om livsmod 

Foredrag om situationen i Afghanistan 

Udflugt til Villestrup Å og Gods   

Fugletur til Gjøl Bjerg og Vejlerne 

Aggersborg 

Et programpunkt udgik pga. aflysning 

Til Medlemsmødet i Aarhus var der 6 deltagere med fra Nordjylland. 

Tilbagemeldingerne om de afholdte arrangementer har været positive….på trods af, at vi ikke just har 

været heldige med vejret til de udendørs arrangementer. 

Ad.5 

Anna-Birte Ravn aflagde beretning om regnskabet 

Ad.6 

Begge beretninger godkendtes 

Ad. 7 

Diana Paarmann modtog ikke genvalgt, Kurt Alling Nielsen modtog genvalg. Ingen havde lyst til at overtage 

den ledige plads. Så bestyrelsen består nu af 3 medlemmer og 2 suppleanter. 

Ad.8 

Der skulle vælges 2 suppleanter. Birgitte Wåhlin genopstillede, Johan Klinge modtog ikke genvalg. Ulla Rahn 

blev ny suppleant. 

Ad.9 

Ingen indkomne forslag. 

Ad.10 

Til vinterens program er der lavet aftale med Anker Gemzøe, som holder foredrag om Svend Aage Madsens 

forfatterskab – det er den 20. januar. 

Henning Dochweiler har tilbudt 2 foredrag, 1 med udgangspunkt i Stefan Zweig, et andet om demokrati i 

Øst- og Centraleuropa. Bestyrelsen tager senere stilling til, hvilket foredrag, det bliver. 

Forslag til nye foredrag: 

Sigurd foreslog en tur til Gjøl, hvor han kunne vise rundt i de lokaliteter, der er knyttet il Hans Kirks 

forfatterskab. Titlen er fra Roman til Virkelighed. Sigurd nævnte, at også indremissionsk indvandring til Gjøl 

kan vi blive klogere på, ved hjælp af en kontakt, han har. 



Desuden blev Store Vildmoses biologi- og kulturhistorie nævnt som emne. 

Forhistorisk DNA og udvandring fra Afrika blev også nævnt. 

Bodil understregede, at vi fortrinsvis skal bruge foredragsholdere fra egne rækker. Også gerne fra de andre 

pensionistafdelinger. 

Bestyrelsen arbejder videre på programmet. 

Ad.11 

Der var intet til eventuelt. 

Derefter gik vi over til Otto Carlsens foredrag om Ny Dansk Begrebsordbog. Dette foredrag gav livlig debat- 

og spørgelyst hos deltagerne. 

I løbet af foredraget sang Otto et par sange…… og han gav en god stemning til julefrokosten med sit sang og 

spil…..inklusive fællessang. 

 


