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Referat fra generalforsamlingen den 22. oktober 2013. 
i DMs lokaler, Peter Bangs 30, Frederiksberg C. 

 

 

Der var 39 medlemmer til stede. 

 

Til stede fra den siddende bestyrelse var: Jon Stene, Tom Onsberg Henriksen, Birgit Storgaard 

Madsen, Jette Lassen, Lilian Skjernaa og Ulla Retlev. 

 

Afbud fra Elisabeth Holtegaard. 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

5. Valg af 2 suppleanter for 1 år 

6. Eventuelt 

 

Formanden Jon Stene bød velkommen. 

 

Ad 1. Valg af dirigent. 
Formanden foreslog Tom Carlsen som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev Tom Carlsen 

valgt. Han takkede for valget og konstaterede derpå, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

Ad 2. Valg af referent. 

Ulla Retlev og Jette Lassen blev valgt til referenter.   

 

Ad 3. Bestyrelsens beretning. 

Formanden aflagde sin beretning med henvisning til den skriftlige beretning. Han fremhævede det 

varierede program med mange forskellige emner dækket i foredragene og udflugter som tur til Møn, 

guidet rundvisning på Statens Museum for Kunst og byvandring i København. Bestyrelsen vil 

fortsætte i samme spor i det kommende år og føler, der er god opbakning fra medlemmerne. Der er 

nu 340 medlemmer og knap 40 % melder sig til mindst ét arrangement. Formanden fremhævede de 

mange tilbud om at holde foredrag, som bestyrelsen modtager, men nævnte også, at nogle 

pensionister ikke har meldt sig ind i klubben, fordi de har følt sig pressede til at foreslå 

foredragsemner. Det understregedes, at man ikke forpligtes til at holde foredrag for at være 

medlem. Forårets program vil blive udsendt i december. 

Der er fire interessegrupper: Teatergruppen, skovtursgruppen, gruppen for moderne kirkekunst og 

rejsegruppen. Sidstnævnte har været passiv i de seneste år, men vil blive genoplivet i 2014. I 

forbindelse med omtalen af skovtursgruppen nævntes Signe Frederiksens død og det tab, det er for 

foreningen. Signe var et meget aktivt medlem og en stor resurse. Skovtursgruppen fortsætter nu på 
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initiativ af Aase Heidmann, der indkaldte til en tur til De runde haver i Nærum d. 11. september og 

som nu fortsætter som koordinator for gruppen. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som derefter blev godkendt. 

 

Ad 4.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Tom Onsberg Henriksen, Lilian Skjernaa og Ulla Retlev var på valg. Lilian og Ulla var begge 

villige til genvalg, hvorimod Tom ønskede at træde tilbage af tidsmæssige årsager. Bestyrelsen 

foreslog Jette Lassen som nyt ordinært medlem. Da ingen andre blev foreslået, var Lilian, Ulla og 

Jette valgt. 

 

Ad 5. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 

Bestyrelsen foreslog Tom Onsberg Henriksen og Sidsel Jacobsen. Bestyrelsen har ikke kunnet få 

kontakt til Elisabeth Holtegaard, der derfor ikke betragtedes som opstillet. Der var ingen andre 

forslag, så Tom og Sidsel blev valgt, Tom som 1. suppleant og Sidsel som 2. suppleant. 

Tom begrundede sit ønske om at træde ud af bestyrelsen med tidsforbruget, han er dog villig til at 

fortsætte som suppleant og dermed fortsat tage sig af it-funktionerne. 

 

Ad 6. Eventuelt. 

 Lise Lundbæk bad om at få besøget i Østre Landsret gentaget. 

 Tom Carlsen bad forsamlingen komme med synspunkter på hjemmesiden og dens 

funktionalitet, er den anvendelig for os? Tom Onsberg fremhævede, at han er nødt til at 

bruge fagcellen til udsendelser. Han demonstrerede, hvordan man kalder op til 

netvaerk.dm.dk og evt. får et login-billede med en advarsel. Den skal man blot ignorere 

(siden er sikker) og logge sig på. Han viste derefter, hvordan man kan gå ind i oversigten 

over medlemmer og redigere de oplysninger, der findes om én selv. Der var desuden 

spørgsmål om brug af MAC og download af pdf og word-filer. 

 Der udspandt sig derefter en diskussion om, hvad man kunne finde og ikke finde på 

hjemmesiden (dm.dk), fx var der ingen information om generalforsamlingen som aktivitet. 

Sidsel Jacobsen nævnte, at hun selv havde oplevet problemer med pensionistsektionens 

generalforsamling, ligesom hun havde opgivet tilmelding til fyraftensmøderne. 

 Dirigenten fremhævede, at det er svært overhovedet at finde seniorklubben fra DM-forsiden 

og foreslog, at vi burde danne en brugergruppe. Forslaget fik bestyrelsens tilslutning. Også 

genvejen dm.dk/pensionister giver problemer. Tom Onsberg forklarede, at det er nemmest at 

gå ind via en NOREPLY-mail og derefter oprette sig i netvaerk.dm.dk 

 

Dirigenten takkede forsamlingen for et godt møde og formanden takkede dirigenten for god ledelse 

af generalforsamlingen. 

 

Derefter var der foredrag af Dorrit Hawkesworth om græske dansetraditioner oplevet af Niels 

Skovgaard og Dorrit Hawkesworth, hvor deltagerne havde lejlighed til selv at forsøge sig med en 

dans, støttet af to medlemmer i Dorrits danseklub. 

 

3-11-2013 

 

Godkendt  

 

 

Tom Carlsen 

http://www.netvaerk.dm.dk/

