
 Referat af ordinær generalforsamling i DM-seniorklub Jylland 

       den 21. november 2012 kl. 12.30 

 

Sted: DM’s lokaler, Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Aarhus C. 

 

Til stede: Kirsten og Tage Bai Andersen, Birgit og Harry Christensen, Finn og Ellen Juhl Christiansen, Knud 

Leth Espensen, Arn Gyldenholm, Henrik Holmboe, Gunhild og Poul Hornshøj, Sianette Kwee, Anni Lysmose, 

Inge Martaeng, Inger Bjørndal og Ole Frederik Nielsen, Karen Sørensen og Poul Gunder Nielsen, Poul Nør-

bo, Lise Reinholdt, Triloki Sharma, Irene Thue Søndergaard, Leif Vestergaard, Eva Vikjær. 

 

 

Formanden, Ole Frederik Nielsen, bød velkommen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent: Poul Hornshøj blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

 

2. Valg af referent: Gunhild Hornshøj blev valgt. 

 

3. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af referat af generalforsamling den 17. november 2011: Referatet blev godkendt. 

 

5. Tilretning af seniorklubbens vedtægter: Klubben blev den 23. februar skriftligt præsenteret for sektions-

bestyrelsens minimumskrav om tillempning af klubvedtægterne til sektionens standardvedtægter. Dette kom 

efter års diskussion om, hvorvidt vores vedtægter har været behandlet af og accepteret i sektionsbestyrelsen.

  
I det store og hele består den gamle ”konflikt” i, at man forlanger, at der skal stå, at vi hører under Dansk Ma-

gisterforenings Pensionistsektion! Tidligere fremførte man også krav om, at vi skulle hedde en pensionist-

klub, men dette er frafaldet - vi hedder fortsat en seniorklub. 

 

Bestyrelsen udarbejdede et forslag, som blev fremsendt til Pensionistsektionens bestyrelse til forhåndsgod-

kendelse. Denne blev givet af pensionistsektionens bestyrelse den 21. marts. Forslaget fremgår af det udsendte 

bilag. 

 

Klubbens vedtægter kræver, at evt. ændringer vedtages med kvalificeret flertal, hvilket ikke var til stede. 

Spørgsmålet var derfor, om vi skal betragte sagen som en redaktionel ændring, som kan tages til efterretning?  

Generalforsamlingen vedtog at godkende de tilrettede vedtægter. 
 

 

6. Bestyrelsens beretning: Ole Frederik Nielsen konstaterede, at seniorklubben i dag har 71 medlemmer. 

 

Siden sidste generalforsamling den 17. november 2011 har der været afholdt følgende arrangementer: 

 

13. december: Foredrag ved cand. theol., Ph.D. Ellen Juhl Christiansen ”Qumran og Dødehavsrullerne”. 

 

17. januar: Causeri ved lektor, højskoleforstander, mag. art. Poul Holm Bangsgaard: James Joyce ”Ulysses”. 

 

15. februar: Causeri ved forsker, cand. scient. & Ph.D. Steen Fibiger: Mine 60 år sammen med taleforsorgen. 

 

19. marts: Foredrag ved lektor, Ph.D. Hans Kjeldsen, Astronom ved Aarhus Universitet: ”Universets gåder”. 

 

19. april: Foredrag ved geograf, cand. scient. Poul Gunder Nielsen: ”Århus' vækst mod nord”.   

 



14. maj: Teaterarrangementet: Harold Pinter: 'Fødselsdagsselskabet' med Teatergruppen 'Stormen'. 

Arrangementet blev indledt af lektor, mag.art. Christian Ludvigsen, som causerede om det absurde teater. 

Efterfølgende stod pressemedarbejder ved Teatergruppen 'Stormen', cand. mag. i dramaturgi og kommunikati-

on Birgitte Alme for en nærmere præsentation af Harold Pinters 'Fødselsdagsselskabet’. 

 

7. juni: Ekskursion arrangeret af Ole Breinholdt til Vejle ådal med Ravning-broen og landskabsskulpturerne i 

Tørskind grusgrav samt til ”Kongernes Jelling” 

 

4. september: Efterårsekskursion til herregården Nørre Vosborg ved Vemb, Strandingsmuseet i Thorsminde 

og Museet for Religiøs Kunst i Lemvig. 

 

21. september: Causeri ved kunsthistoriker, mag. art. Claudine Steensgaard Nielsen: Anne Marie Carl-

Nielsen, billedhugger, gift og mor til tre. 

 

18. oktober: Causeri ved lektor, dr. phil. Mogens Herman Hansen: Det demokratiske lighedsbegreb. Er vi alle 

lige? Eller er nogle mere lige end andre? 

 

21. november: Foredrag ved fhv. direktør, adj. professor, dr. phil. Erik Hallager: Danskere i græsk arkæologi 

og Det Danske Institut i Athen. 

 

Ole Frederik Nielsen redegjorde derefter for den økonomiske situation: 

 

I maj måned 2011 ansøgte klubben om en ekstraordinær bevilling på kr. 10.000, begrundet i ønsket om at 

kunne foretage en tur til Sønderjylland og Sydslesvig i lejet bus! Sianette Kwee kunne efterfølgende fortælle, 

at ansøgningen ikke var imødekommet med en bemærkning om, at vi først skulle opbruge vores bevilling. 

Det viste sig dog senere, da der pludselig forelå et bilag til et møde i sektionsbestyrelsen, at vi rent faktisk 

havde fået vores bevilling for 2012 forhøjet fra 15.000 kr. til 20.000 kkr.  

 

Denne bevilling bliver brugt og der vil blive et mindre merforbrug. 

 

I lyset af forøgelsen af bevillingen på 5.000 kr. var det oplagt i august måned at søge om ekstra 5.000 kr. - 

mere eller mindre til samme projekt som året før. 

Svaret kom den 14. september og var atter nej med begrundelsen ”at bestyrelsen efter de gældende kriterier 

yder støtte til afholdelse af arrangementer i form af foredragsholderhonorarer, mødekaffe o.l., men ikke til-

skud til medlemmernes udgifter til entreer, transport o.l..” 

Der var dog en tilføjelse: ”Vi vil tage princippet op til drøftelse i bestyrelsen på et senere tidspunkt.” 

 

Foreløbig sidste akt i denne sag er en mail fra Sidsel Jacobsen den 9. november med følgende tekst: 

”Til bestyrelsesmødet i tirsdags havde vi fået regnskabet for klubbernes forbrug frem til den 30.09.12, og der 

konstaterede vi med nogen forbløffelse, at seniorklub Jylland har brugt en hel del på transport o.a. i forbin-

delse med Jelling-turen, samt til køb af teaterbilletter.  

Det er jo imod de vedtagne kriterier, hvad der også fremgår af min mail af 14.09.12 til dig i forbindelse med 

klubbens ansøgning om en ekstra bevilling for 2013: "... at bestyrelsen efter de gældende kriterier yder støtte 

til afholdelse af arrangementer i form af foredragsholderhonorarer, mødekaffe o.l., men ikke tilskud til med-

lemmernes udgifter til entreer, transport o.l.."  

Bestyrelsen må henstille til jer, at I ikke indregner den type udgifter i jeres kommende aktivitetsplaner.  

Med hensyn til kriterierne for klubbernes anvendelse af støtten er der tilsyneladende ikke udsendt noget skrift-

ligt. Der er tale om en vedtagelse i en tidligere bestyrelse.  … Den nuværende bestyrelse vil råde bod på den-

ne mangel, og efter vores møde den 6. december udsende et papir med reglerne.”  

 

Denne information gav anledning til en længere diskussion om det betimelige i sektionsbestyrelsens gøren og 

laden. Den meget upræcise formulering i ovenstående med anvendelse af ”o. l.”, samt de manglende skriftlige 

kriterier for klubbernes funktion vakte forundring. Derudover fandt man det upassende, at sektionsbestyrelsen 

tilsyneladende vil bestemme ned til detaljer, hvad bevillingerne må bruges til. Det kan nemlig konstateres, at 

forbruget i vores klub er helt i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf! 



 

Det besluttedes, at Ole Frederik Nielsen tager kontakt til formanden for seniorklub Fyn med henblik på at få 

fremsendt en fælles protestskrivelse til sektionsbestyrelsen inden dennes møde den 6. december. 

 

7. Plan for kommende aktiviteter: Bestyrelsen har arrangeret møder den 10. december 2012 og 15. 
januar 2013, men afventer udmeldingen fra sektionsbestyrelsen før videre planlægning foretages. 
 
8.  Forslag fra medlemmer: Der var ikke indkommet forslag. 
 
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Ole Frederik Nielsen og Poul Gunder Nielsen var på valg. 
Kun Poul Gunder Nielsen var villig til at modtage genvalg. Herefter valgtes Poul Gunder Nielsen og Ellen 
Juhl Christiansen. 
 
Poul Hornshøj rettede på forsamlingens vegne en stor tak til Ole Frederik Nielsen for hans 7 år lange 
ihærdige indsats, både organisatorisk og for et fagligt bredt indhold, resulterende i den Seniorklub vi i 
dag mødes i. 
 
10. Valg af suppleant for 1 år: Leif Vestergaard blev valgt. 
 
11. Eventuelt: Intet 
 
Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 13.35 og takkede for god ro og or-
den.  
 
 
 Gunhild Hornshøj, referent  Poul Hornshøj. dirigent 
 


