
Generalforsamling i DM-Seniorer Nordjylland 29. nov. 2017 

 

Generalforsamlingen afholdtes i MA’s lokaler, Østerågade 19. 21 medlemmer var til stede. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Forslag fra medlemmerne 

5. Forslag fra bestyrelsen 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

7. Valg af 2 suppleanter for 2 år 

8. Eventuelt 

 

Klubbens formand Bodil Bjerring bød velkommen. 

Pkt. 1. Valg af dirigent. 

Som dirigent valgtes Johan Klinge Sørensen. Han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet ved annonce i Magisterbladet 3. nov. 2017. 

Pkt. 2. Valg af referent. 

Som referent valgtes Birgitte Wåhlin. 

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning.  

Formanden indledte beretningen med at præsentere, hvem vi er. Ved afdelingens start for fire år siden var 

der 24 medlemmer. Nu har afdelingen i alt 42 medlemmer, da der ret nyligt er kommet 5 nye til. Af 

medlemmerne er 22 mænd og 20 kvinder.  Formanden fremhævede herefter, at der blandt medlemmerne 

hersker stor faglig spredning, idet afdelingen består af folk med henholdsvis en naturvidenskabelig, 

samfundsvidenskabelig og humanistisk baggrund. Ligeledes kan der konstateres en betydelig variation med 

hensyn til, hvor folk har været ansat. Her blev nævnt kommuner, det gamle Nordjyllands Amt,  seminarier, 

højskoler, Aalborg Universitet samt flere fortrinsvis kulturelle og sociale institutioner. Dog kan der ses 4 lidt 

større grupperinger.  4 medlemmer med en lærer- + en cand. pæd. uddannelse.  4 biologer.  3 cand. 

scient.’er. 5 med historie som hoved- eller bifag, hvoraf 4 har henholdsvis dansk, russisk og samfundsfag 

som andet fag. 

Afdelingen har i det forgangne år afholdt i alt 9 møder/ture inklusive generalforsamlingen. Som i forrige år 

har foredragene været afholdt i vinterhalvåret, medens udendørsarrangementerne har været afholdt i 

sommerhalvåret. Johan Klinge Sørensen har holdt foredrag om Osmannerrigets historie, Peter Ørstrøm om 

tidsbegreber, Henrik Plaschke om perspektiverne i EU’s udvikling set i lyset af det franske valg, Henrik 



Nielsen om udviklingen i Bhutan – en succeshistorie for dansk bistand. Derudover har afdelingen besøgt 

Folkekirkens Hus, været på udflugt til Lille Vildmose, Halkær Bredning og  Sømosen ved Dronninglund, hvor 

også slottet og kirken blev beset. 

Formanden gik derefter over til at berøre fremtiden. De mange nye medlemmer kan komme til at betyde, 

at klubben ikke kan benytte MA’s mødelokale, da der højst kan være ca. 26. Bestyrelsen har derfor 

diskuteret, om vi i stedet for skulle benytte et lokale i Huset i Hasserisgade. 

Dernæst redegjorde formanden for arbejdet vedrørende forårets program. D. 29. jan. holder Jens Topholm 

et foredrag om Aalborgs første 6 folkevalgte borgmestre. Desuden er der taget kontakt til Nina Hobolth 

med henblik på at få belyst et kunsthistorisk tema evt. besøge en spændende kunstner, men endnu er der 

intet fastlagt. Ligeledes er Uffe Østergaard blevet kontaktet med henblik på at holde et foredrag om 

Færøerne i kolonihistorisk belysning. Han vil meget gerne komme, men endnu er der ikke fundet en dato, 

hvor han kan. Af udendørsarrangementer har der været diskuteret en udflugt til Egholm Folkefarm, en tur 

til den socialpædagogiske institution Skovsgaards Hotel ved Brovst. Derudover har Vejlerne og 

Konserveringsværkstedet i Vodskov også været nævnt som muligheder. 

Dirigenten spurgte om der var kommentarer til bestyrelsens foreløbige planer for 2018, og om der var 

nogle særlige emner, som forsamlingen gerne ville have belyst.  

Formanden bemærkede i den anledning, at bestyrelsen har forsøgt at få et foredrag om moderne tysk 

litteratur på programmet, men at det ikke var lykkedes at få nogen til påtage sig opgaven. Kurt Nielsen 

nævnte i den forbindelse, at han kendte en person, som muligvis kunne holde et foredrag om dette emne. 

Desuden blev følgende forslag til foredrag nævnt: Flygtningesituationen i Danmark, samt at få Henning 

Jørgensen til at tale om kunst.  

Angående den fremtidige lokalesituation nævnte Jens Topholm muligheden for at låne kommunens 

mødelokale i Rantzausgade. 

I tilknytning til beretningen fremlagde kassereren Anna-Birte Ravn afdelingens regnskab. I 2017 fik 

afdelingen tildelt kr. 17.000 fra DM. Udgifterne har beløbet sig til ca. kr. 17.000. Desuden blev det oplyst, at 

afdelingen har ansøgt om kr. 22.000 for 2018. Formanden indskød her, at hun ved henvendelse til DM-

seniorers centrale bestyrelse har fået oplyst, at vi sandsynligvis vil få dette beløb. Den endelige beslutning 

vil blive truffet d. 7. dec. (Beløbet blev bevilliget d. 8. dec.). 

Beretningen blev derefter godkendt af generalforsamlingen, som samtidig udtrykte stor ros til Bodil og 

Anna-Birte. 

Pkt. 4. Forslag fra medlemmerne. 

Ingen. 

Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen. 

Ingen. 

Pkt. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen bestå af 3 til 5 medlemmer.  For tiden er der 4. Bodil Bjerring og Anna-

Birte Ravn blev valgt sidste år og fortsætter derfor. 

Johan Klinge Sørensen og Birgitte Wåhlin ønskede ikke at genopstille. I stedet blev foreslået: Else Hvid 

Jensen og Henrik A. Nielsen. Begge blev valgt. 



Pkt. 7. Valg af 2 suppleanter for 2 år. 

Berit Thaysen og Birgitte Wåhlin blev foreslået. Begge blev valgt. 

Pkt. 8. Eventuelt. 

Ordet blev givet frit. Yderligere foredragsemner blev foreslået:  Pengeskabelse, samt at få Erik Christensen 

til at tale om borgerløn. Endelig blev Bryggergården/Sundbysamlingen nævnt som en udflugtsmulighed. 

Formanden ønskede at få oplyst, om forsamlingen var tilfreds med julefrokosten. Selve drøftelsen blev 

udskudt til under frokosten.  Mange var tilfredse med traktementet, men nogle ønskede en mere 

traditionel julefrokost evt. fra Vejgård Hallen. En enkelt foreslog en få en tapasmenu fra Douro. Sluttelig 

blev det foreslået at veksle mellem en traditionel julefrokost og en mere utraditionel form for traktement. 

 

Birgitte Wåhlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


