
DM Seniorklub København/Sjælland

Oktober 2010

Referat af generalforsamlingen den 7. oktober 2010
i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frb. C.

Der var 43 medlemmer til stede.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2" Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse'
5. Yalg af 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 åtr. På valg er Anna Thestrup og Paul Bennett.

6. Yalgaf 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. På valg er Birgit Storgaard Madsen og Tom
Carlsen.

7. Eventuelt.

Formanden, Paul Bennett, bød velkommen.

Ad l. Valg af dirigent.
Henrik Hagemann blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad2. Valg af referent og stemmetællere.
Sidsel Jacobsen og Anna Thestrup blev valgt til referenter.
Tom Henriksen og Tom Carlsen blev valgt til stemmetællere.

Ad 3. Bestyrelsens beretning"
Formanden mindede om, at den skriftlige beretning var blevet sendt til medlemmerne, hvorfor han

ville holde sig til at kommentere beretningen. Han oplyste, at invitationen til frokost inden denne

generalforsamling var et eksperiment, som muligvis ikke ville kunne gentages.

Herefter præsenterede han den øvrige bestyrelse.

Vedr. beretningen sagde formanden, at bestyrelsen ikke var blevet færdig med

vedtægtsændringeme, men at klubben sagtens kan leve med de eksisterende vedtægter. Nu vil vi
afvente ændringen af Pensionistsektionens vedtægter og derefter forelægge klubbens på næste års

generalforsamling.
Klubbens medlemstal er stigende, pr. 10.09.10 havde vi 259 medlemmer, og der er kommet nogle

flere til siden.
Størstedelen af bestyrelsens krudt er brugl på at lave affangementer for medlemmerne. Det har

været meget bredt, fra Sort Sol, biokemi, Forstbotanisk Have og Friedrich Giirtler med musikalske

indslag. Der har været aflysning af visse programpunkter pga sygdom, manglende tilslutning eller



dårligt vejr. Men alt i alt har der været en række vellykkede affangementer med i gennemsnit 30

deltagere pr. gang.

På et møde var der blevet efterlyst ideer til nye aktiviteter, og der kom forslag til bl.a. et DM
Senior-universitet, frivilligt arbejde etc. Formanden sagde, at de gode ideer måtte komme fra

medlemmeme, og så måtte bestyrelsen se, hvordan de kunne realiseres.

Dirigenten gav herefter ordet frit.
Lilian Skjernaa spurgte, om der stadig var mange tilbud fra medlemmerne at tage af?

Jytte Kreiborg tilbød at arrangere tema-ture ca. en gang om måneden for mindre grupper på ca. 15

deltagere.
Ulla Retlev efterlyste information om de eksisterende interessegrupper.
Sidsel Jacobsen fortalte om teaterklubben, hvor man primært går til forpremierer, men også har

besøgt teatre med grupperabat.

Ulla Retlev fortalte om rejseklubben og den seneste tur til Krakow.
Anna Thestrup fortalte om gruppen omkring modeme kirkekunst. Den halter lidt for tiden, og hun

efterlyste flere, der ville være med og påtage sig opgaver.

Torben Schmidt mente, at interessegruppernes tilbud burde sendes ud til alle.

Sidsel Jacobsen beskrev de praktiske vanskeligheder ved at sende email ud til alle og sagde, at der

jo lå information på hjemmesiden. Men bestyrelsen kunne blive bedre til at minde om

interessegrupperne, når der blev rundsendt aktivitetsplaner, remindere o.1.

Tom Henriksen fortalte, at man arbejdede med oprettelse af fagceller for at lette kommunikationen.

I første omgang ville man afprøve det i bestyrelsen, senere hjælpe de enkelte interessegrupper med

at etablere fagceller. Når dette kommer til at fungere, bliver der sendt et link til alle, så man kan gå

derind.
Paul Bennett konstaterede, at meningen med interessegrupperne er, at de fungerer selvstændigt.

Nogle vil dø ud, andre komme til.
Tom Henriksen sagde, at alle nye medlemmer bliver spurgt, om de har tilbud. Vi har samlet alle

tilbuddene og vil gå dem igennem igen.

Bodil Frederiksen klagede over, at hun forgæves havde forsøgt at tilmelde sig via hjemmesiden.

Hertil svarede Tom Henriksen, at han jo havde undersøgt sagen og var meget opmærksom på, at det

skulle fungere.
Erik Nejrup (formand for Pensionistsektionen) roste på sektionsbestyrelsens vegne klubben for dens

indsats. Nu vil man prøve at lave en Aalborg-klub. Der er også planer om en fastholdelses-brochure

med Sidsel Jacobsen som redaktør.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var enstemmigt godkendt, og takkede bestyrelsen for dens

arbejde.

Ad 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 5. Yalgaf 2 medlemmer til bestyrelsen for 2 år.
Paul Bennett og Anna Thestrup var på valg. Paul Bennett ønskede ikke at genopstille, men det var

Anna Thestrup rede til.
Bestyrelsen foreslog Jon Stene. Anna Thestrup og Jon Stene blev valgt.

Ad 6. Yalgaf 2 suppleanter for 1 år.



Birgit Storgaard ville godt genopstille, Tom Carlsen ikke. Bestyrelsen foreslog Ulla Retlev. Birgit
Storgaard og Ulla Retlev blev valgt.

Ad 6. Eventuelt.
Tom Henriksen fortalte, at han ofte fik mail tilbage, fordi folks postkasser var fulde. Han
opfordrede til, at man - hvis man hørte om medlemmer, der ikke havde fået post fra klubben - ville
gøre dem opmærksomme på at henvende sig.

Erik Nejrup tog ordet for at opfordre til, at man stemte på Pensionistlisten ved det forestående valg
til DMs Hovedbestyrelse. Sidste gang var vi fem stemmer fra ikke at komme ind, så vi skal have ca.
halvdelen af vore medlemmer mobiliseret. Den siddende bestyrelse er kandidater som støtter for
Hanne Gritzsche. Hanne havde desværre måttet melde afbud i dag, fordi hun var faldet.

Dirigenten opsummerede valgregleme: Alle stemmer på de øvrige kandidater eller på listen vil gå
til Hanne Gcitzsche, medmindre nogen sprænger listen. Han opfordrede også til, at man stemmer og
opfordrer andre til det.

Peter A. Henriksen kritiserede den alt for komplicerede teknik, der krævedes for at afgive sin
stemme, og mente, at det kunne afholde mange fra at stemme. Desuden måtte DMs brug af tre
udenlandske selskaber til at kontrollere valghandlingen være alt for dyr.

Sidsel Jacobsen takkede Paul Bennett for hans indsats som formand. Han havde været med siden
klubbens start, og hans humor og diplomatiske evner havde haft stor betydning for
bestyrelsesarbejdet.

Dirigenten takkede for et godt møde.

Paul Bennett takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Ingrid Stage om "DM og de nye ældre"
Efter generalforsamlingen holdt DMs formand sit oplæg med en gennemgang af foreningens
initiativer inden for seniorpolitik og på efterlønsområdet. Der var stor diskussionslyst bagefter, og
formanden fik mange input fra forsamlingen
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