
DM-seniorklub Øst
Roskilde den 4. november 2012

Referat fra generalforsamling i DM-seniorklub Øst
Torsdag den 25. oktober 2012, kl. 14.30
i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg

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.

Der var 32 medlemmer til stede.
Til stede fra den siddende bestyrelse var: Tom Onsberg Henriksen, Jon Stene, Lilian Skjernaa og 
Elisabeth Holtegaard.
Afbud fra: Birgit Storgaard Madsen, Ulla Retlev og Jette Lassen.

Ad pkt. 1 Formanden Jon Stene bød velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog han Henrik 
Hagemann til dirigent. Der var ikke andre forslag, så Henrik Hagemann blev valgt. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt. Merethe Markvard og Ingrid Sylvest Nielsen blev valgt til stemmetællere.

 
Ad pkt. 2 Tom Onsberg Henriksen og Lilian Skjernaa blev valgt til referenter.

Ad pkt. 3 Formanden Jon Stene aflagde beretning ud fra den skr. beretning, der blev udsendt i 
forbindelse med Pensionistsektionens årsmøde den 3. oktober 2012 i Kolding. 
Derudover omtalte han planerne for forårets arrangementer. Programmet udsendes til 
medlemmerne i ultimo november / primo december. Formanden mindedes vores 
medlem og foredragsholder Erik Moseholm, der døde for nyligt. Næstformanden Tom 
Henriksen supplerede beretningen med en kort omtale om anvendelse af DM’s 
hjemmeside( www.dm.dk ) til udsendelse til medlemmerne.

På spørgsmål fra Arne Jørgensen redegjorde formanden og dirigenten for forskellen 
mellem Pensionistsektionen, der ikke har generalforsamlinger, men årsmøder hvor 
bestyrelsen vælges ved direkte valg (urafstemning), og seniorklubberne, der er 
kollegiale og regionale. Seniorklubbens formål er: 
Klubben har til formål at fremme medlemmernes fælles faglige, kulturelle og sociale  
interesser, eventuelt i samarbejde med andre tilsvarende grupper inden for AC.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad pkt. 4 Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Ad pkt. 5 Der var ingen forslag fra medlemmerne. 

Ad pkt. 6 Birgit Storgaard Madsen og Jon Stene var på valg. Begge blev genvalgt.
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Ad pkt. 7 Jette Lassen og Elisabeth Holtegaard er på valg. Begge blev genvalgt.

Ad pkt. 8 Sidsel Jacobsen fortalte at vores medlem Inge Henningsen, der er lektor i statistik ved 
Københavns Universitet, stiller op til MP’s bestyrelse med Jon Stene som personlig 
suppleant. Sidsel anbefalede at alle medlemmer stemmer på Inge Henningsen ved det 
kommende valg til MP’s bestyrelse. Arne Jørgensen anbefalede også at stemme på 
Inge Henningsen.
Peter A Henriksen omtalte klubbens næste foredrag den 21. november om Napoleon, 
og han anbefalede medlemmer til at deltage i Kastellets åbent hus den 28. oktober i 
anledning af dets 428 års fødselsdag. 
Tom Henriksen viste hvordan medlemmerne kan bruge den Fagcelle som klubben har 
oprettet på www.dm.dk .

Dirigenten takkede derefter for et godt møde.
Jon Stene takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen holdt Helle Pals Frandsen, cand.ling.merc. (engelsk/tysk), underviser og 
translatør et spændende foredrag: Hvordan laver man en ordbog?
På baggrund af kriterierne - baggrund, formål og målgruppe for en ordbog  – redegjorde Helle for, 
hvordan en ordbog kan udarbejdes.

Lilian Skjernaa Tom Onsberg Henriksen

Godkendt
4.11.2012

Henrik Hagemann 
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