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1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Regnskab
5. Kommentarer til beretning og regnskab
6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af en eller to suppleanter
8. Indkomne forslag
9. Orientering om det foreløbige program for foråret 2014
10. Evt.
1. Rigmor valgt
2. Birgit valgt
3. Søren beklagede, at punktet Godkendelse af dagsorden manglede. Det medførte dog ingen
mishagsytringer. Søren meddelte, at han er valgt som fuldgyldigt medlem af DMs
Pensionistsektion.
DM-Seniorklub Fyn er nu oppe på 39 medlemmer, hvilket er en stigning på 5 i 2013 – 33
medlemmer har deltaget i et eller flere af de 8 arrangementer i seniorhuset samt to udflugter
til henholdsvis Nyborg Slot og Jelling - i generalforsamlingen deltog 21 medlemmer og i
den efterfølgende frokost 22; alt i alt meget positive tal
4. Søren fremlagde detaljeret regnskab for 2013, som blev godkendt
5. a) Der var bred enighed om, at det er en god ide med oplæg også fra klubbens egne
medlemmer, hvilket blev foreslået på generalforsamlingen i 2012 (Gunner Steenberg og
Hans-Otto Rosenbohm holdt to inspirerende oplæg i indeværende år), da klubbens
medlemmer på den måde kan lære hinanden bedre at kende. b) Formandens beretning blev
modtaget med ros og med tak til bestyrelsen for god information og med følgende
kommentar til regnskabet: Det ville være dejligt, hvis man havde lige så megen orden i sin
privatøkonomi (!)
6. Georg og Tore blev genvalgt med akklamation
7. Vedtægterne og klubben stiller sig tilfreds med én suppleant (Pernille Staubo Sørensen
ønsker ikke genvalg). Birgitte Dedenroth-Schou blev valgt
8. Der er ikke indkommet forslag
9. Bestyrelsen har planlagt oplæg 5.2.14 fra næstformand Ole Blaabjerg om Spillingskatten på
Gotland (Ole er detektor-amatørarkæolog) samt sommerudflugt 21.5. arrangeret af Carsten
Hunding om Det maritime Svendborg, der vil bestå dels af en landkrabbetur, hvor
museumsdirektøren vil fortælle om Svendborgs fortid, nutid og fremtid, dels af en tur i åben
båd i selve havneområdet. Vi håber på vejrgudernes gunst!

Endvidere er et arrangement i marts under udarbejdelse om Uddannelsesproblematikken i
Danmark (for mange akademikere og for få håndværkere). Man forsøger at få en aftale med
Mattias Tesfaye – eller med Harry Haue fra SDU. Andre muligheder kunne være Jakob
Lange eller en fagforeningskonsulent, fx fra SID.
Et arrangement er under planlægning i april med guidet rundvisning i Møntergården –
desværre kan der højst deltage 25 medlemmer, så her vil ”først til mølle”-princippet gælde.
Af yderligere forslag til arrangementer nævntes folkeviser (fx ved Lise Præstgaard Andersen
eller Flemming G. Andersen)
10. Intet til eventuelt. Mødet blev afholdt i en god stemning .

Med venlig hilsen
Birgit Sandberg
referent

