
 Referat af ordinær generalforsamling i DM-seniorklub Jylland 
       den 25. november 2010 kl. 13.00 
 
Sted: DM’s lokaler, Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C. 
 
Til stede: Tage Bai Andersen, Poul Holm Bangsgaard, Sabrina Chmiel, Harry Christensen, Ellen 
Juhl Christiansen, Arn O. Gyldenholm, Ole Hansen, Henrik Holmboe, Poul Hornshøj, Sianette 
Kwee, Inge Martaeng, Erik Moes, Ole Frederik Nielsen, Poul Gunder Nielsen, Claudine Steensgaard 
Nielsen, Poul Nørbo, Lise Reinholdt, Triloki Nath Sharma, Vibeke Stenderup, Carl Stjerne, Irene 
Søndergaard, Birthe Troelsen, 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 24. november 2009: Referatet blev godkendt. 
 
5. Godkendelse af konsekvensretning af seniorklubbens vedtægter: På seniorklubbens general-
forsamling den 24. november 2009 blev det vedtaget, at navnet DM-seniorklub Århus ændres til 
DM-seniorklub Jylland. Denne ændring blev med brev af 4. december 2009 meddelt DM’s Pensio-
nistsektion ved formanden Erik Nejrup. Seniorklubben har ikke efterfølgende modtaget nogen skrift-
lig tilkendegivelse fra Pensionistsektionen, men sektionsbestyrelsesmedlemmerne Sianette Kwee og 
Ole Hansen har orienteret om, at navneændringen blev behandlet ved Pensionistsektionens bestyrel-
sesmøde den 15. december 2009, og der blev godkendt. 
 
På dette grundlag godkendte generalforsamlingen at gennemføre navneændringen i seniorklubbens 
vedtægter.  
 
6.  Bestyrelsens beretning: Ole Frederik Nielsen fortalte om klubbens arrangementer i det forløbne 
år: 

- Den 20. januar gav Jan Heinemeier et causeri med titlen ”Atomer afslører nyt om fortiden”. 
- Den 17. februar gav Henrik Holmboe et causeri med titlen ”Vores alfabet og skrift”. 
- Den 17. marts gav Tage Bai Andersen et causeri med titlen ”Om matematik: Tal og figurer – 

er der mere i det?”. 
- Den 13. april causerede Ann Sofie Oxenvad over sit teaterstykke ”Besættelse”. Efterfølgende 

fællesspisning og overværelse af opførelsen af stykket på Svalegangen. 
- Den 19. maj gav Troels Nørager et causeri med titlen ”Abrahams ofring af Isak – er et abso-

lut gudsforholds foreneligt med det moderne demokrati?” 
- Den 8. juni afholdtes sommerudflugten til Sahl Kirke og Hjerl Hede. 
- Den 15. september gav Finn Foltmann et causeri med titlen ”Slægtsforskning ud fra oplys-

ninger på internettet og i arkiver”. 



- Den 13. oktober afholdt DM’s pensionistsektion sit årlige medlemsmøde i Moltkes Palæ i 
København. 

- Den 26. oktober besøg i Erhvervsarkivet efterfulgt af Vibeke Stenderup og Eva Vikjærs beret-
ning om deres arbejde i Statsbiblioteket, mens det havde til hus i denne bygning. 

- Den 25. november gav Arn Gyldenholm et causeri med titlen ”Intelligent Design versus Dar-
winisme” som optakt til generalforsamlingen. 

I forlængelse af denne redegørelse opponerede Vibeke Stenderup over, at der havde været for mange 
arrangementer på onsdage. Ole Frederik Nielsen lovede at fremtidig planlægning vil leve op til, at 
der sker en bedre spredning på ugedage.  
 
Ole Frederik Nielsen gjorde rede for den økonomiske situation, som i det første halvår havde været 
vanskelig. idet der kun var udmeldt en bevilling for dette halvår på 5.000 kr., dette i modsætning til 
tidligere år, hvor hele årsbevillingen har været givet fra starten. Efterfølgende er der bevilliget andre 
5.000 kr., hvilket har muliggjort en fornuftig aktivitet og skabt mulighed for tilskud til teaterarran-
gementet, der blev afholdt i april måned. Bevillingen vil blive brugt til sidste krone. 
 
Sianette Kwee berettede efter opfordring om arbejdet i Pensionistsektionens bestyrelse. Med hensyn 
til økonomien kan vi forvente en årsbevilling på 10.000 kr. med god mulighed for ekstra bevilling til 
specielle arrangementer efter begrundet skriftlig ansøgning.  
 
På forespørgsel fra Tage Bai Andersen oplyste Ole Frederik Nielsen, at seniorklubben har 57 med-
lemmer. En opdateret medlemsliste er klar til udsendelse. 
 
7. Plan for kommende aktiviteter: Ole Frederik Nielsen redegjorde for bestyrelsens foreløbige 
planer, herunder et teaterarrangement den 12. april samt en sommerudflugt. Birgit Wanting står for 
planlægningen af sidstnævnte arrangement med kultur- og naturoplevelser fra Frejlev Kirke i nord 
via Halkjær Ådal til Års i syd. 

 
8. Forslag fra medlemmerne: Inge Martaeng og Ole Moes havde indleveret forslag om todages tur 
til grænseområdet i vest. Da arrangementet mindede meget om tidligere arrangerede ture blev forsla-
get trukket tilbage. Efterfølgende kom Lise Reinholdt med forslag om arrangementer, der tager ud-
gangspunkt i ny litteratur om Dybbøl Banke. Under den efterfølgende diskussion fremkom ideer til 
en dag med oplæg om de slesvigske krige efterfulgt af en todages tur med besøg i bl.a. Sønderborg, 
Dybbøl Banke, Gottorp Slot, Slesvig og Dannevirke. Desuden fremkom flere forslag til causerier 
med eget valgt emne. 
 
9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år: Ole Frederik Nielsen blev genvalgt. 
 
10. Valg af suppleant for 1 år: Poul Gunder Nielsen blev genvalgt. 
 
11. Eventuelt: Intet. 

Dirigenten erklærede derefter kl. 13.40 generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og 
orden.  
 
 Claudine Steensgaard Nielsen, referent Henrik Holmboe, dirigent 


