
Generalforsamling for DM-Seniorer Øst 
 
 

Mandag den 14. november 2016, kl. 14.30 

 

 
i DM’s kantine, Peter Bangsvej 30, Frederiksberg 

15. november 2016 

 
 

Der var 82 medlemmer og 7 ledsagere til stede. 
 
Til stede fra den siddende bestyrelse var: Tom Carlsen, Povl Høyer, Jette Lassen, Ulla Retlev, 

Ingrid Sylvest Nielsen og Lilian Skjernaa. Afbud fra Klavs Bender. 
 

Dagsorden: 

 
 Dagsorden:  

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af referent.  
3. Bestyrelsens beretning.  

4. Forslag fra bestyrelsen.  
5. Forslag fra medlemmerne.  

6. Valg af  2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

7. Valg  af 2 suppleanter for 1 år.  
8. Eventuelt. 

 

 

Ad 1. Valg af dirigent. 

Formanden Lilian Skjernaa bød velkommen og foreslog derefter Hanne Petersen som dirigent. Der 

var ikke andre forslag, og Hanne Petersen blev valgt. Hun takkede for valget og konstaterede derpå, 
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
  

Ad 2. Valg af referent. 

Jette Lassen og Ingrid Sylvest Nielsen blev valgt som referenter.  

 
Ad 3. Bestyrelsens beretning. 

Lilian takkede for ordet. DM-Seniorer Øst har nu omkring 450 medlemmer.  

Lilian gennemgik det seneste års arrangementer, som på grund af vores mange gode interne 

foredragsholdere viser en regnbue af viden. Alle arrangementer har været velbesøgte, rekorden er i 

dag med 89 deltagere.  

De fire interessegrupper om Moderne kirkekunst, Skovtursgruppen, Rejseklubben og Teaterkredsen 
blev omtalt, og tovholderne for interessegrupperne blev præsenteret. Interessegrupperne er åbne for 
alle DM-Seniorer Østs medlemmer efter tilmelding. 

 



Afdeling Øst har været presset økonomisk. Vi har sparet, hvor vi kunne, men alligevel så det på et 

tidspunkt sort ud, men heldigvis har vi nu fået en ekstrabevilling, så vi kan holde skindet på næsen 
resten af året. På medlemsmødet i Pensionistsektionen i oktober 2016 gjorde Lilian opmærksom på, 

at kriterierne for fordelingen af Pensionistsektionens midler er uigennemskuelige og virker 
uretfærdige. Pensionistsektionens bestyrelsesformand har lovet, at kriterierne vil blive taget op til 
overvejelse. 

 
Desværre er der ofte flere tilmeldte end fremmødte til arrangementerne. Det betyder, at vi ofte har 

bestilt for meget kaffe og kage. Og da traktementet ved foredragene er vores største udgift, er det jo 
ikke tilfredsstillende. Vi skal bestille traktementerne med en uges varsel, så det er væsentligt, at 
eventuelle afbud sendes til os så tidligt som muligt. 

 
Formandens beretning blev godkendt. 

 
Ad 4. Forslag fra bestyrelsen. 
Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

Ad 5. Forslag fra medlemmerne. 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer inden fristen den 31. oktober 2016. 
 
Ad 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Bestyrelsesmedlemmerne Poul Høyer, Jette Lassen og Lilian Skjernaa var ikke på valg i år. De to 
bestyrelsesmedlemmer på valg Tom Carlsen og Ingrid Sylvest Nielsen var begge villige til genvalg  

Bestyrelsen foreslog Tom Carlsen og Ingrid Sylvest Nielsen som nye bestyrelsesmedlemmer. Der 
var ikke andre forslag, og Tom Carlsen og Ingrid Sylvest Nielsen blev valgt til bestyrelsen. 
 

Ad 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 

Ulla Retlev ønskede at fratræde som suppleant. Klavs Bender var villig til genvalg. Bestyrelsen 

foreslog Klavs Bender og Aase Riis som suppleanter. Der var ikke andre forslag, og Klavs Bender 
og Aase Riis blev valgt som suppleanter. 
 

Lilian takkede Ulla for det store arbejde, som hun igennem årene havde lagt i bestyrelsen. 
 

Ad 8. Eventuelt. 

Et medlem spurgte til vores økonomi, og Lilian svarede, at vi havde haft flere deltagere til 
arrangementerne end tidligere og derfor større udgifter. Der blev udtalt ønske om, at bestyrelsen 

viser et regnskab, hvilket desværre er vanskeligt, da heller ikke bestyrelsen får et løbende regnskab 
fra DM. Formanden redegjorde for de økonomiske rammer.   Pensionstsektionen tildeler DM Senior 

Øst et bestemt beløb. Alle regninger går direkte til DM, og som nævnt er der ikke nogen løbende 
tilbagemelding fra DM til afdelingen. Det blev foreslået, at medlemmer rejser problemet i 
læserbreve til Magisterbladet. Lilian manede til en vis tilbageholdenhed, da vi havde fået 

tilkendegivelse om, at der ville blive taget hånd om problemerne. 

Den manglende disciplin med hensyn til tilmelding og afbud til arrangementerne blev diskuteret. 
Det er svært at bestille det korrekte antal kopper kaffe, da nogle medlemmer ikke sender afbud, og 

andre kommer uden tilmelding. Ulla Retlev, der har ført medlemsstatistikken, gav dog udtryk for, at 
det ikke længere er så stort et problem som tidligere. Medlemmerne blev opfordret til at melde evt. 
afbud i tide. 



  

Magisterbladet er en stor udgift, og det blev foreslået at sende Magisterbladet elektronisk og spare 
papirudgaven. Et medlem udtrykte modstand mod dette forslag.  

Et medlem bad om flere detaljer om bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen står for det praktiske arbejde 
med at arrangere og invitere til foredrag, ture m.v. Bestyrelsen er de facto sekretariat for alle 

arrangementer, men står også for at finde foredragsholdere og sikre, at den regnbue af viden, som 
DM repræsenterer, slår igennem i vores valg af foredrag. Bestyrelsen holder også kontakt til 

Pensionistsektionen, hvorfra midlerne til at gennemføre vores arrangementer kommer. 
Generalforsamlingen  opfordrede bestyrelsen til fortsat at arbejde for bedre økonomiske rammer for 
Pensionistsektionen og dermed for DM Senior Øst.  

Dirigenten takkede for en god generalforsamling, og Lilian takkede dirigenten for ledelsen af 

generalforsamlingen og afsluttede generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen var der foredrag af Jytte Josephsen om ”Kan bakterier være nyttige for 
dig?” 

 

Godkendt 

 

Hanne Petersen 


