
Generalforsamling for DM-Seniorklub Øst 
 

 

Onsdag den 21. oktober 2015, kl. 14.30 

 

 

i DMs kantine, Peter Bangsvej 30, Frederiksberg 

26. oktober 2015 

 

 

Der var 47 medlemmer til stede. 

 

Til stede fra den siddende bestyrelse var: Tom Onsberg Henriksen, Povl Høyer, Jette Lassen, Ingrid 

Sylvest Nielsen og Lilian Skjernaa. Afbud fra Tom Carlsen og Ulla Retlev. 

 

Dagsorden: 

 
 Dagsorden:  

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af referent.  

3. Bestyrelsens beretning.  

4. Forslag fra bestyrelsen.  

5. Forslag om ny vedtægt og nyt navn for DM Seniorklub Øst. 

6. Forslag fra medlemmerne.  

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år.  

9. 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 Ingrid Sylvest Nielsen blev valgt som referenter. Dirigenten foreslog derpå, at der 

blev udpeget to stemmetællere i tilfælde af afstemning. Tom Onsberg Henriksen og Carl Svensson 

blev valgt. 

 

Ad 3. Bestyrelsens beretning. 

Lilian Skjernaa takkede for ordet og orienterede om pensionistsektionens nuværende situation i 

forhold til DM og fortalte, at pensionistsektionen har sendt et brev til DM på opfordring af 

medlemsmødet i Århus i oktober 2015. Brevet var fremlagt til de tilstedeværende medlemmer på 

generalforsamlingen.  

Lilian indledte sin beretning med at oplyse, at vi igen har mistet et højt skattet medlem af 

bestyrelsen. Birgit Storgaard Madsen var et meget kompetent og afholdt bestyrelsesmedlem gennem 

mange år. Efter Birgits død trådte Poul Høyer ind i bestyrelsen som suppleant. 

  



Seniorklubben har nu knap 425 medlemmer og har haft en fremgang det sidste år. Lilian gennemgik 

det seneste års arrangementer, der tydeligt viser den regnbue af viden, vores medlemmer besidder. 

Arrangementerne har været meget velbesøgte med op til 59 deltagere. De fire interessegrupper og 

aktiviteterne her blev også omtalt. 

Tom Onsberg Henriksen omtalte de problemer, som nedbruddet af DM-netværket havde medført. 

Netværket kan ikke repareres, og Tom har endnu ikke fundet den optimale løsning, men arbejder på 

sagen. 

Dirigenten opfodrede forsamlingen til at kommentere formandens beretning både positivt og 

negativt.  Der blev udtrykt stor tilfredshed med de afholdte arrangemeneter og et ønske om at 

gentage Sct. Hans udflugten. Desuden var der nogle spørgsmål, som hovedsagelig vedrørte 

pensionistsektionen om medlemskab af sektionen og mulighed for associering med andre sektorer. 

Formandens beretning blev derefter godkendt. 

Dirigenten berettede om DM´s nye struktur og økonomi. Flere medlemmer gav udtryk for 

forundring over den måde, DM behandler sine pensionister på og DM´s manglende lydhørhed over 

for pensionistgruppens synspunkter. 

 

Ad 4. Forslag fra bestyrelsen. 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

 

Ad 5. Forslag om ny vedtægt og nyt navn for DM Seniorklub Øst. 

Lilian Skjernaa orienterede om det nye navn DM-Seniorer Øst, hvilket skyldes, at DM nu anvender 

’klub’ for noget ganske andet. Hun gennemgik de vigtigste vedtægtsændringer, som er en 

konsekvens af DM’s nye vedtægt. 

Dirigenten spurgte, om der kunne stemmes om den nye vedtægt i sin helhed, og forsamlingen 

samtykkede heri. Den nye vedtægt blev enstemmigt vedtaget. Pensionistsektionens bestyrelse havde 

på forhånd tilkendegivet, at den ville godkende den forelagte nye vedtægt, hvis den blev vedtaget af 

generalforsamlingen i den foreliggende form. 

 

Ad 6. Forslag fra medlemmerne. 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer inden fristen den 7. oktober 2015. 

 

Ad 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Bestyrelsesmedlemmerne Tom Carlsen og Ingrid Sylvest Nielsen var ikke på valg i år. Af de tre 

bestyrelsesmedlemmer på valg,  Jette Lassen, Ulla Retlev og Lilian Skjernaa, ønskede Ulla Retlev 

ikke at genopstille som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen foreslog Poul Høyer, Jette Lassen og Lilian 

Skjernaa som nye bestyrelsesmedlemmer. Da der ikke var andre forslag, blev Poul Høyer, Jette 

Lassen og Lilian Skjernaa valgt til bestyrelsen. 

 

Ad 8. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 

Tom Onsberg Henriksen ønskede at fratræde som suppleant. Bestyrelsen foreslog Klavs Bender og 

Ulla Retlev som suppleanter. Da der ikke var andre forslag, blev Klavs Bender og Ulla Retlev valgt 

som suppleanter. 

 

Ad 9. Eventuelt. 

Dirigenten takkede endnu en gang bestyrelsen for veludført arbejde. 

 



 

Derpå takkede dirigenten forsamlingen for et godt møde, og Lilian takkede dirigenten for ledelsen 

af generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen var der foredrag af Hanne Veber om ”Indianske folk i Amazonas”. 

 

Godkendt 

 

 

Henrik Hagemann 


