
Generalforsamling for DM-Seniorklub Øst

Tirsdag den 21. oktober 2014, kl. 14.00

i DMs kantine, Peter Bangsvej 30, Frederiksberg

Der var 54 medlemmer til stede.

Til stede fra den siddende bestyrelse var: Tom Onsberg Henriksen, Sidsel Jacobsen, Jette Lassen, 
Lilian Skjernaa og Ulla Retlev.

Afbud fra Birgit Storgaard Madsen

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 bød velkommen og foreslog derefter Henrik Hagemann som dirigent. Da der ikke var 
andre forslag, blev Henrik Hagemann valgt. Han takkede for valget og konstaterede derpå, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Ad 2. Valg af referent.
Jette Lassen og Ulla Retlev blev valgt som referenter. Dirigenten foreslog derpå, at der blev udpeget
to stemmetællere i tilfælde af afstemning. Bodil Frederiksen og Claus Tilling blev valgt.

Ad 3. Bestyrelsens beretning
Lilian Skjernaa takkede for ordet og indledte sin beretning med en omtale af tidligere formand Jon 
Stenes død. Jon var en engageret formand af stor betydning for seniorklubben, og hans død et stort 
tab. Ved et møde d. 4. juli konstituerede bestyrelsen sig med Lilian Skjernaa som formand og Jette 
Lassen som næstformand. Tom Henriksen rykkede fra 1. suppleant op som bestyrelsesmedlem.
Seniorklubben har nu knap 400 (382) medlemmer og har haft en pæn fremgang det sidste år. Lilian 
gennemgik det seneste års arrangementer, der tydeligt viser den regnbue af viden, vores 
medlemmerne besidder. De fire interessegrupper og aktiviteterne her blev også omtalt. Under 
omtalen af rejseklubben fik Ulla Retlev ordet. Hun beklagede rejseklubbens relative inaktivitet de 
seneste år – en enkelt tur til Hamborg med tre deltagere blev gennemført i maj – og gjorde 
opmærksom på, at alle medlemmer af rejseklubben kunne få adgang til mailinglisten og ad den vej 
finde rejseledsagere til egne rejser. Ulla efterlyste desuden medlemmer, der ville påtage sig de 



praktiske aktiviteter i forbindelse med rejser for medlemmer af gruppen. Ellers overvejes 
rejseklubben nedlagt.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, som derefter 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 7. oktober 2014.

Ad 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Bestyrelsesmedlemmerne Jette Lassen, Ulla Retlev og Lilian Skjernaa var ikke på valg i år. De to 
bestyrelsesmedlemmer på valg, Tom Onsberg Henriksen og Birgit Storgaard, ønskede ikke at 
genopstille som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslog Tom Carlsen og Ingrid Sylvest 
Nielsen som nye bestyrelsesmedlemmer. Da der ikke var andre forslag, blev Tom Carlsen og Ingrid 
Sylvest Nielsen valgt til bestyrelsen.

Ad 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
Sidsel Jacobsen ønskede at fratræde som suppleant. Bestyrelsen foreslog Tom Onsberg Henriksen 
og Birgit Storgaard Madsen som suppleanter. Da der ikke var andre forslag, blev Tom Onsberg 
Henriksen og Birgit Storgaard Madsen valgt som suppleanter. 
Kort tid efter generalforsamlingen viste det sig, at Birgit Storgaard Madsen var alvorlig syg. Birgit 
døde tirsdag den 25. november. Æret være hendes minde. 
Bestyrelsen vil udpege en ny suppleant snarest muligt.

Ad 8. Eventuelt.
Et medlem spurgte om, hvordan man blev medlem af interessegrupperne. Jette Lassen oplyste, man 
skal sende en mail til den kontaktperson, der er angivet for den ønskede interessegruppe. 
Interessegrupperne og deres kontaktpersoner kan bl.a. ses på Seniorklub Østs hjemmeside 
http://www.dm.dk/da/OmDM/SektorerOgSektioner/Pensionister/Klubber/SeniorklubOest

Dirigenten takkede derpå forsamlingen for et godt møde og Lilian takkede dirigenten for ledelsen af
generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen var der foredrag af Tom Onsberg Henriksen om It-sikkerhed.

2-11-2014

Godkendt

Henrik Hagemann
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