Stiftende generalforsamling 11. december 2014
Dansk Magisterforenings klub i Nordjylland for pensionister og efterlønsmodtagere/
DM's Seniorklub Nordjylland
Referat af stiftende generalforsamling torsdag d. 11. december 2014 kl. 16
Magistrenes A-kasses lokaler, Østerågade 19, 3. sal, 9000 Aalborg
Dagsorden:
 Valg af dirigent
 Valg af referent
 Beretning fra den midlertidige formand, Bodil Bjerring
 Valg af bestyrelse: 4 medlemmer og 1-2 suppleanter
 Diskussion af aktivitetsplan for det kommende år
 Eventuelt
Til stede:
Frode Spejlborg, Kurt Alling Nielsen, Johan Klinge Sørensen, Anette Gjøderum, Uffe Møller, Hans
Heidemann Lassen, Ulla Rahn, Merete Torp, Karin Lykke Waldhausen, Jens Kristian Bælum, Christian
Thommesen, Birgitte Wåhlin, Else Hvid Jensen, Jytte Kaalund Frederiksen, Jens Friis, Diana Paarmann, Ib
Jørgensen, Bodil Bjerring, Keld Kollerup Kvist, Jens Møller Pedersen, Anna-Birte Ravn.
Ad 1:
Keld Kollerup Kvist blev valgt som dirigent.
Ad 2:
Anna-Birte Ravn blev valgt som referent.
Ad 3:
Bodil Bjerring oplyste, at der p.t. er 28 medlemmer af DM's Seniorklub Nordjylland – ud af potentielt 88
medlemmer. Når den rigtige bestyrelse er valgt og aktivitetsplan for 2015 på plads, annonceres aktiviteterne
på DM's hjemmeside og i Magisterbladet, så alle 88 har mulighed for at deltage. Den eneste betingelse for
deltagelse er, at man er medlem af DM og melder sig ind i seniorklubben. Det sidste er gratis.
Tilmeldingsblanket findes på DM's hjemmeside. Her ligger også vedtægter for DM's Seniorklub Nordjylland.
DM's Pensionistsektion har afsat i alt 20.000 kr. til seniorklubbens aktiviteter i 2015. Pengene kan bruges til
bestyrelsesarbejde (papir, porto, kaffe o.lign.), til et beskedent traktement i forbindelse med foredrag,
udflugter mv. og til honorar (max. 3.000 kr.) til foredragsholdere, guider mv. DM-medlemmer forventes at
holde foredrag o.lign. for 2-3 flasker vin.
Spørgsmålet, om pensionister og efterlønsmodtagere, der har meldt sig ud af DM, kan deltage i
seniorklubbens aktiviteter, blev rejst. Det blev henstillet til den kommende bestyrelse at opfordre DM til at
vedtage en ”overgangsregel”, dvs. en fortrydelsesret gældende for tidligere DM'er, der har meldt sig ud
inden for det sidste par år.
Ad 4:
Efter dirigentens forslag præsenterede de 21 tilstedeværende sig kort for hinanden, hvorefter
generalforsamlingen valgte bestyrelsen.

Som medlemmer af bestyrelsen blev valgt: Bodil Bjerring, Kurt Alling Nielsen, Diana Paarman, Anna-Birte
Ravn.
Som suppleanter blev valgt: Johan Klinge Sørensen, Birgitte Wåhlin.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med følgende resultat:
Formand: Bodil Bjerring
Næstformand: Kurt Alling Nielsen
Sekretær: Diana Paarmann
Kasserer: Anna-Birte Ravn.
Ad 5:
Forslag til aktiviteter i 2015 spændte fra historiske, natur- og miljøfaglige udflugter over indblik i
universitetsverdenen i dag til politiske, filosofiske, etiske og æstetiske emner for foredrag.
Ud over et antal fælles arrangementer pr. år var der enighed om, at der kan oprettes interessegrupper efter
behov.
Ad 6:
Intet.

