
 Referat af ordinær generalforsamling i DM-seniorklub Jylland 
       den 17. november 2011 kl. 12.30 
 
Sted: DM’s lokaler, Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C. 
 
Til stede: Tage Bai Andersen, Poul Holm Bangsgaard, Sabrina Chmiel, Lisbeth Christensen, Ellen Juhl 
Christiansen, Arn O. Gyldenholm, Henrik Holmboe, Poul Hornshøj, Sianette Kwee, Christian Ludvigsen, 
Anni Lysmose, Inge Martaeng, Ole Frederik Nielsen, Poul Gunder Nielsen, Claudine Steensgaard Nielsen, 
Poul Nørbo, Carl Stjerne, Leif Vestergaard, Birgit Wanting. 
 
 
Formanden, Ole Frederik Nielsen, bød velkommen. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent: Henrik Holmboe blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 
 
2. Valg af referent: Claudine Steensgaard Nielsen blev valgt. 
 
3. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt. 
 
4. Godkendelse af referat af generalforsamling den 25. november 2010: Referatet blev godkendt. 
 
5.  Bestyrelsens beretning: Ole Frederik Nielsen konstaterede at seniorklubben i dag har 62 med-
lemmer. 
 
Herefter informerede han om klubbens arrangementer i det forgangne år:  
Den 15. december gav professor, dr. theol. Kirsten Nielsen et causeri med titlen : ”Satanskikkelsen i 
Biblen” 
Den 18. januar gav direktør, cand. mag. Svend Larsen et causeri med titlen: ”Den digitale kulturarv – 
Statsbibliotekets arbejde med digitalisering og langtidsbevaring af kulturarven”. 
Den 17. februar gav seminarielektor Erik Moes: ”Slip endorfinerne løs”. 
Den 16. marts gav højskoleforstander, mag.art. Poul Holm Bangsgaard et causeri med titlen: ”Grundt-
vig i Indien”. 
Den 12. april: Årets teaterarrangement: Den Reumert-vindende dramatiker Line Knutzons komedie 
”Den luft andre indånder” på Svalegangen i Aarhus. Forestillingen introduceredes af instruktøren As-
ger Bonfils. Derefter var der fællesspisning inden teaterforestillingen. 
Den 4. maj: Besøg i AMS-laboratoriet ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.  
Den 7. juni: Sommerudflugt tilrettelagt af Birgit Wanting – et arrangement med kultur- og naturople-
velser i Himmerland (se hjemmeside). 
Den 6. september: Efterårsudflugt til Aalborg – guidet byvandring i Budolfi-byen og Helligånds Klo-
stret, frokost i ”Kniv og Gaffel”, besøg i Gråbrødre Kloster Museet og besøg på Lindholm Høje (se 
hjemmeside). 
Den 19. oktober talte humoristen, cand. mag. Ivar Gjørup, kendt under pseudonymet Olfax, om magi-
sterens drøm: Tusind Års Kedsomhed. 
Den 1. november: Besøg på Statsbiblioteket som opfølgning på Svend Larsens causeri ”Den digitale 
kulturarv – Statsbibliotekets arbejde med digitalisering og langtidsbevaring af kulturarven”. Oriente-
ring ved it-chef, cand.scient. Arne Sørensen. 
Den 17. november: Generalforsamling, der indledtes med et causeri af cand. mag. Anne Lysmose: ”Ind-
tryk fra livet i det gamle Sovjetunionen”. 
 



Ole Frederik Nielsen gjorde rede for den økonomiske situation. Økonomien havde i år været lettere at 
håndtere end i det foregående år, idet der var blevet udmeldt en helårsbevilling på 15.000 kr. Et over-
slag viser, at bevillingen bliver brugt op, og der vil fremkomme et mindre overforbrug. 
 
6. Plan for kommende aktiviteter: Der forventes en årsbevilling for det kommende år på 15.000 kr. 
Ole Frederik Nielsen havde derudover i maj måned søgt en merbevilling på 10.000 kr. til dækning af 
udgifter til bus til den planlagte udflugt til Nord- og Sydslesvig. Der er ikke kommet noget officielt svar 
på denne ansøgning, men Sianette Kwee har kunnet meddele, at en sådan ikke kan gives – vi skal først 
bruge vores bevilling op. Ole Frederik Nielsen understregede, at dette umuliggjorde ordentlig planlæg-
ning. 
 
Ole Frederik Nielsen redegjorde for allerede planlagte arrangementer i januar og februar måned. Des-
uden arbejdes der med et konkret teaterarrangement i marts måned – Christian Ludvigsen er anker-
mand i dette arbejde. 
 
Med hensyn til det planlagte arrangement om de slesvigske krige og besøg på lokaliteter i Nord- og 
Sydslesvig gjorde Ole Frederik Nielsen rede for nogle sonderinger han havde gjort. Dernæst fremførte 
Sianette Kwee sit forslag til arrangementet, ligesom Poul Holm Bangsgaard og Leif Vestergaard frem-
kom med forslag.  
 
Det blev besluttet, at Ole Frederik Nielsen skulle indsamle de forskellige forslag med henblik på at ud-
arbejde planer for et arrangement til afvikling i det første halvår af 2012. 
 
Ole Frederik Nielsen havde i øvrigt efterlyst forslag til kommende arrangementer. I denne forbindelse 
var Henrik Holmboe fremkommet med to forslag og Claudine Steensgaard Nielsen med ét. Der arbejdes 
videre med at konkretisere disse ideer. 
 
7.  Forslag fra medlemmer: Der var ikke indkommet forslag. 
 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Poul Hornshøj og Triloki Nath Sharma var på valg. Kun 
Triloki Nath Sharma var villig til at modtage genvalg. Herefter valgtes Triloki Nath Sharma og Anni 
Lysmose. 
 
Ole Frederik Nielsen benyttede lejligheden til at takke Poul Hornshøj for godt samarbejde i den for-
gangne valgperiode.  
 
9. Valg af suppleant for 1 år: Poul Gunder Nielsen blev genvalgt. 
 
10. Eventuelt: Intet 
 
Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet kl. 13.25 og takkede for god ro og or-
den.  
 
 
 Claudine Steensgaard Nielsen, referent  Henrik Holmboe. dirigent 


