
DM Seniorklub København/Sjælland

                                                                                                                            November 2011-11-08

                                                              

                           Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011.

                                i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Der var 35 medlemmer til stede.

Til stede fra den siddende bestyrelse var: Sidsel B. Jacobsen, Tom O. Henriksen, Jon Stene, Birgit 
Storgaard Madsen, Ulla Retlev.

Afbud fra Anna Jørgensen. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder ændringer af vedtægt

5. Forslag fra medlemmerne

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

7. Valg af 2 suppleanter for1 år

8. Eventuelt

 Formanden, Sidsel B. Jacobsen, bød velkommen.
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Ad 1. Valg af dirigent.

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

Ad 2. Valg af referent og stemmetællere.

Ulla Retlev og Birgit Storgaard blev valgt til referenter.  Claus Tilling og Paul Bennet blev valgt til 
stemmetællere.

Ad 3. Bestyrelsens beretning.

Formanden mindede om, at den skriftlige beretning var blevet sendt til medlemmerne, hvorfor hun 
ville holde sig til at kommentere beretningen. Formanden fremhævede, at flere af medlemmerne 
havde stillet deres kompetencer til rådighed adskillige gange og understregede det store 
engagement. Bl.a. havde Lilian Skjernaa 3 år i træk været med til at arrangere udflugter til 
geologisk spændende steder, ligesom Peter A. Henriksen havde bidraget med historisk viden ved 
flere udflugter. Også Signe Frederiksen og Jytte Kreiborg havde flere gange arrangeret spændende 
vandringer og byture, senest til Botanisk Have med foredrag om både bygningerne og planterne. 

I det forgangne år har vi også haft besøg af Ingrid Stage, der holdt et oplæg om ”DM og de nye 
ældre”. Det gav anledning til diskussion og gode input fra medlemmerne til det videre arbejde. Man 
kunne måske se det som en udløber af dette arrangement, at Ingrid Stage og Hanne Gøtsche fra 
Hovedbestyrelsen har nedsat et udvalg, der skal se på +55- generationens situation.

Formanden omtalte også interessegrupperne, hvor teatergruppen og skovvandringsgruppen er meget 
aktive. Også byvandringsgruppen har været aktiv, men den ophører i sin nuværende form, da Jytte 
Kreiborg koncentrerer sig om Dansk Vandrelaugs ture fremover. Formanden nævnte, at der 
eksisterer flere interessegrupper og at det er op til medlemmerne selv at danne nye interessegrupper. 
Formanden stillede i udsigt, at der med referatet fra generalforsamlingen ville følge kontakt til de 
eksisterende interessegrupper.

Endelig nævnte formanden, at det var imponerende, at klubben også i det forgangne år havde 
kunnet gennemføre et program med arrangementer stort set hver måned ved hjælp af egne 
medlemmer, der stillede deres viden, erfaring og kompetence til rådighed. Hun håbede, at det kunne 
fortsætte.   

Herefter gav formanden ordet til Tom Henriksen, der orienterede om oprettelsen af en fagcelle 
under DM, som han fremtidigt vil anvende til udsendelser til alle medlemmer med e-mail adresser. 
Indkaldelsen til generalforsamlingen var forsøgsvis udsendt på denne måde. I fagcellen kan alle se 
andre medlemmers e-mail adresser efter login med cpr.nr. og medlemsnummer. Tom nævnte 
muligheden for at bruge fagcellen som et debatforum og benyttede samtidigt lejligheden til at 
advare mod misbrug af disse e-mail adresser og refererede til et sæt etiske regler (Netetikette) for 
brug af et forum som fagcellen, udarbejdet af DM. Tom Henriksen vil dog fortsætte med også at 
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udsende materiale til medlemmer, uden at man behøver at logge sig ind på fagcellen, samt med 
almindelig post til medlemmer uden e-mail.

Tom Henriksen omtalte de tre velbesøgte IT-kurser, der i foråret var blevet afholdt i DMs lokaler og 
han stillede i udsigt, at Pensionistsektionen vil arrangere IT-kurser til næste år. Pengene hertil er 
bevilget.

Endvidere oplyste han, at der sammen med referatet af generalforsamlingen ville blive udsendt et 
skema til brug for opdatering af tilbud om foredrag og arrangementer, som medlemmerne havde 
budt/ville byde ind med.

Dirigenten gav herefter ordet frit. Der var ingen, der ønskede ordet. Dirigenten konstaterede, at 
beretningen var enstemmigt vedtaget og takkede bestyrelsen for dens arbejde.

Ad 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder ændringer af vedtægter.

Dirigenten gennemgik vedtægterne paragraf for paragraf ved at forhøre, om der var bemærkninger 
fra de tilstedeværende til teksten, herunder til de foreslåede ændringer. Da der ikke var 
bemærkninger, konkluderede dirigenten, at generalforsamlingen havde godkendt vedtægterne, med 
den ene ændring, at slutsætningen skulle ændres til: ”Godkendt på generalforsamlingenden 25. 
oktober 2011”.

I henhold til de eksisterende vedtægter skal de ændrede vedtægter endeligt godkendes på en 
ekstraordinær generalforsamling, som vil blive afholdt den 24. november 2011.

Ad 5. Forslag fra medlemmerne.

Der var ikke fremkommet forslag.

Ad 6.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Følgende 3 medlemmer blev valgt til bestyrelsen for 2 år:

Tom O. Henriksen, Ulla Retlev og Lilian Skjernaa.

Anna Thestrup var ikke på valg i år, men havde allerede forladt bestyrelsen, og Birgit Storgaard var 
som suppleant rykket op som bestyrelsesmedlem.

Ad 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.

 Følgende to medlemmer blev valgt til suppleanter for 1 år:

Jette Lassen og Elisabeth Holtegaard.
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 Ad 8. Eventuelt.

Tom Henriksen takkede de tre afgående bestyrelsesmedlemmer: Sidsel B. Jacobsen, Anna Thestrup 
og Anna Jørgensen for deres store indsats.

Sidsel B. Jacobsen omtalte det kommende valg til Pensionistsektionens bestyrelse. Hun fandt, at det 
var vigtigt at bevare en kontakt mellem denne bestyrelse og klubberne. Følgende opstiller fra vores 
klub (i uprioriteret rækkefølge):

Merete Markvard, Henrik Hagemann, Vagn Mathiesen, Sidsel Jacobsen, Tom Henriksen og Hanne 
Gøtsche. 

Hun opfordrede til at man brugte sin stemme.

Tom Henriksen demonstrerede indlogning til DMs netværk og vores fagcelle samt indholdet i vores 
fagcelle, herunder adgangen til den samlede medlemsliste.  

Herefter fremkom en hel del spørgsmål, som følger:

Søren Ortvad havde spørgsmål til proceduren omkring indmeldelse i seniorgruppen. 

Tom Carlsen ville vide, om man kunne lave en ”husk adgangskode” til fagcellen. Hertil svarede 
Tom Henriksen, at det af sikkerhedsgrunde ikke var muligt. Han gjorde også opmærksom på, at når 
man arbejder i fagcellen, risikerer man at blive smidt af efter ca10 min. Det er problematisk i 
tilfælde af lange tekster.

Helle Pals Frandsen nævnte som svar til Søren Ortvad, at hun havde fundet det nemt at indmelde 
sig.

Bodil Frederiksen foreslog, at der blev udarbejdet en rækkefølgeplan, hvilken Tom Henriksen 
lovede at udsende.

Tom Carlsen foreslog, at vi med det nye navn burde have et spændende og iøjnefaldende logo. Han 
fandt, at man med det nuværende DM-logo let kunne overse tekster vedrørende klubberne i 
Magisterbladet. Hertil svarede Sidsel B. Jacobsen at vi var bundet af DMs logo og design, som ikke 
var det mest spændende. Hun lovede dog at undersøge muligheden.

Tom Henriksen gjorde opmærksom på, at man fik nedslag i kontingentet, når man overgik til 
Pensionistsektionen. Der var imidlertid flere medlemmer, der havde misforstået og meldt sig ind i 
klubben uden at være medlem af Pensionistsektionen. 

Tom Carlsen ville vide, om kandidaterne til Pensionistsektionens bestyrelse for at undgå 
stemmespild blev opstillet på en liste. Hertil svarede Sidsel B. Jacobsen, at det ikke var tilfældet. 
Der skal vælges 6 medlemmer plus 2 suppleanter. Man kan kun sætte ét kryds ved en kandidat, men 
man kan stemme på tre forskellige kandidater i alt.
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Henrik Hagemann mindede om, at det var vigtigt at man stemte. Det ville vise både interesse og 
opbakning til de valgte.

Dirigenten takkede derefter for et godt møde.

Sidsel B. Jacobsen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen holdt mag.art.Viben Bech et spændende foredrag: ”Kostumet skal være i 
overensstemmelse med rollens karakter”, hvor hun bl.a. satte fokus på arbejdet med kostumering og 
de mange fortolkningsmuligheder, tidens teater byder på, især når klassikere står på plakaten.

Ulla Retlev og Birgit Storgaard

Godkendt

08.11.2011

Henrik Hagemann 
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