
Referat af stiftende generalforsamling  
 
af DM-klubben for efterlønsmodtagere og pensionister i Fyns Amt tirsdag den 10. februar 
2004 i DM's lokaler i Kongensgade 38, Odense 
 
 
Tilstede: Svend Jørgensen, Robert Petersen, Finn Grandt-Nielsen, Georg Søndergaard, Lizzie Juul 
Jensen, Gunnar Colding-Jørgensen, Toke Gaarde Schmidt, Preben Haunstrup, Erling Lassen. 
 
1. Velkomst 
Gunnar bød velkommen. Der er 67 pensionister i Fyns Amt. De er alle inviteret pr brev fra DM. 
- Preben Haunstrup blev valgt til dirigent. 
 
2. Forhistorien /ved Toke Gaarde Schmidt 
Toke foreslog en præsentationsrunde før forhistorien blev fremlagt: 
 
Svend:  
Har undervist på Socialpædagogisk Seminarium i 35 år indenfor de kreative fag. Arbejder på en 
udredning om skizofrene og deres pårørende. 
 
Robert: 
Har været professor på Københavns Universitet i eskimologi, har været med til at starte Grønlands 
Universitet og har siddet i en del grønlandske og nordiske arbejdsgrupper. 
 
Finn: 
Er etnolog. Har været ansat ved Odense Bys Museer. Arbejder stadig med en række emner indenfor 
området bykultur. 
 
Georg: 
Cand.mag i litteratur. Har været ansat ved Nordisk Institut på Syddansk Univ. Har blandt andet 
arbejdet med danske dialekter. 
 
Lizzie: 
Cand.pæd. Har været ansat på Danmarks Pædagogiske Universitet. Beskæftiger sig med 
babymassage og arbejder på en bog om psykiatriens situation og historie på Fyn. 
 
Gunnar: 
Mag.art. Musiklærer på Odense Seminarium. Måtte holde op i 2001 pga en øjensygdom. 
 
Toke: 
53 år. Cand.scient i kemi og fysik. Har haft en række stillinger fortrinvis i private virksomheder. 
Måtte pga sygdom gå på pension i 1995. 2. suppleant i bestyrelsen for sektion 65. 
 
Preben: 
Har speciale i pædagogik. Har undervist på Socialpædagogisk Seminarium her i Odense i 22 år. Gik 
på førtidspension i 2000. 
 
Erling: 
Mag.scient i fysik og matematik. Har i 28 år været sygehusfysiker på Odense Universitetshospital, 
dels i strålebehandlingsafdelingen og dels i nuklearmedicinsk/klinisk fysiologisk afdeling. Gik på 
førtidspension i 1999. 
 



Gruppens forhistorie startede i november 2001, hvor Toke sammen med 2 andre DM 
førtidspensionister og efterlønnere dannede en gruppe, der mødtes jævnligt for at dyrke fælles 
faglige, kulturelle og sociale interesser. Pensionister på førtidspension og efterlønnere var valgt, 
fordi de var en gruppe, der var kommet pludseligt ud af arbejdsmarkedet og derfor tydeligt følte 
tabet af arbejdskolleger. De havde et behov for at finde noget i stedet. 
 
I oktober 2002 inviteredes alle ligestillede på Fyn samt alm. pensionister til at deltage i gruppen, der 
i alt endte med at være på 9 personer. Vi har haft mange aktiviteter siden da. 
 
Ved fællesmøderne der holdtes ca. 1 gang om måneden fortalte vi om vore kulturelle oplevelser og 
fik lejlighed til at lette vore hjerter om mere personlige problemer uden at det på nogen måde 
udviklede sig til "Oxford møder". Også DM fagpolitiske spørgsmål blev diskuteret, og en 
arbejdsgruppe blev nedsat for at formulere et indlæg til Magisterbladet.  
 
En undergruppe af EDB interesserede lavede og vedligeholder en hjemmeside for gruppen.  
 
Der har været udflugter til Gunnars families sommerhus, smukt beliggende med udsigt til Barsø, en 
udflugt til Koldinghus, hvor en skolekammerat til Preben viste rundt. Sejlture i Prebens lystbåd har 
nogen også profiteret af.  
 
Næste udvikling var at sektion 65 i DM ønskede at lave klubber i analogi med arbejdspladsklubber i 
København, Odense, Århus og Ålborg. Da vi i Odense allerede havde en lignende aktivitet, startede 
man her med bestyrelsesmedlem Erik Nejrup som kontaktperson. Det er dette der har ført til mødet 
i dag, hvor klubben forhåbentlig bliver en realitet. 
 
3. Vedtægter for klubben 
Der var flg. kommentarer til vedtægtsforslaget:  
 
a. Navnet virkede for langt og tungt (Georg). Løsning: Navnet er nødvendigt for at præcist at 
beskrive, hvem vi er, men i daglig tale kan vi kalde os "DM-senior Fyn". 
 
b. Svend: Det fremgår ikke tydeligt nok af formålsparagraffen, at vi også vil arbejde med 
fagpolitiske spåørgsmål, og at vi som andre jobklubber har ret til at stille forslag til DM f.eks. i 
forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Løsning: Der laves en tilføjelse til paragraffen, så 
der kommer til at stå: "...fælles faglige, seniorpolitiske, kulturelle og sociale interesser ..." 
 
c. Toke fortæller, at det rent juridisk er nødvendigt med en mulighed for at opkræve kontingent. 
 
d. Gunnar mener, at med den lille gruppe vi er, kan bestyrelsesmøderne være åbne møder, hvor alle 
medlemmer kan deltage. 
 
e. I §6 stk 2 erstattes "NB!" med "se NOTE". 
 
Vedtægterne blev herefter enstemmigt vedtaget med de foreslåede rettelser. 
 
4. Forslag til aktiviteter 
Der er svømning i Odense Svømmehal på Klosterbakken hver onsdag kl. 8.30 efterfulgt af kaffe i 
hallens cafeteria kl. ca. 9.30. Man er velkommen til kaffedrikning seperat. 
 
Nye aktiviteter: 
a. De danske dialekter og deres fremtid (foredrag v. Georg) 
b. Taktil kommunikation fra vugge til krukke (foredrag + video v. Lizzie) 



c. Besøg på værkstederne på Socialpædagogisk Seminarium en sen eftermiddag (Svend) 
d. Oprettelse af ny undergruppe til bedre udnyttelse af PC, specielt internettet 
e. Besøg på Trapholt museet (Claus Jakobsen, der var fraværende ved mødet) 
f. Besøge udstillingen på Svendborg Museum om dansk børneforsorg i det 20ende århundrede, evt 
guidet af Marie Rytter. 
 
5. Valg af bestyrelse 
Til bestyrelsen valgtes Toke, Gunnar og Georg; til suppleanter valgtes Preben og Erling. 
 
6. Næste møde 
Næste møde tirsdag d. 9. marts 2004 samme sted (Kongensgade 38, Odense) 
Ved mødet vil Georg fortælle om danske dialekter og deres fremtid. 
 
7. Evt. 
Intet 
 
Referent: Erling 


