
 Referat af ordinær generalforsamling i DM-seniorklub Århus  
       den 24. november 2009 kl. 13.00 
 
Sted: DM’s lokaler, Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C. 
 
Til stede: Tage Bai Andersen, Svend Castenfeldt, Harry Christensen, Lisbeth Christensen, 
Henrik Holmboe, Poul Hornshøj, Sianette Kwee, Christian Ludvigsen, Inge Martaeng, Ole 
Frederik Nielsen, Claudine Steensgaard Nielsen, Poul Nørbo, Ruth Petersen, Lise Reinholdt, 
Vibeke Stenderup, Carl Stjerne, Birthe Troelsen, Birgit Wanting. 
 
 
 
Formanden, Ole Frederik Nielsen, bød velkommen. 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent: Henrik Holmboe blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsam-
lingen 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 18. november 2008: Referatet blev 
godkendt. 
 
5. Bestyrelsens beretning: 
Ole Frederik Nielsen fortalte om klubbens arrangementer i det forløbne år. 
 

- Generalforsamlingen den 18. november blev afviklet på Steno-museet med spisning, 
rundvisning i udstillingerne og oplevelse af novembers stjernehimmel i museets plane-
tarium 

 
- Den 30. november drog en gruppe på en tredages tur til Hamborg. Programmet 

indeholdt operaforestillingen “Turandot”, museumsbesøg (bl.a. Ernst Barlach Haus og 
Hamburg Kunsthalle), byrundtur og Weihnachtsmarkt. 

 
- Året 2009 indledtes den 20. januar med Bodil Frederiksens causeri “Før velfærds-

samfundet ... og efter” 
 

- Den 18. februar besøgtes Vikingemuseet under Nordea Bank på Sct. Clemens Torv. 
Udstillingerne blev gennemgået af arkæolog fra Moesgård Museum, og arrangementet 
afsluttedes med en guided rundtur i gamle, centrale kvarterer i Århus.  

 
- Den 11. marts var det Kvindemuseet på Domkirkepladsen, der var målet for 

klubbens arrangement. Udstillingen bar titlen “Kvindeliv fra urtid til nutid”. 
 

- Den 14. april gav Bent Lauge Madsen et causeri med titlen “Fra vandkalve til 
vandløb og tilbage igen. Et liv i Ferskvandsbiologiens unyttige og nyttige verden” 

 



 
- Årets teaterarrangement fandt sted den 6. maj. Denne gang Ibsens “Gengangere” på 

Katapult-Scenen og som sædvanlig efter Silvia Hagberg og Christian Ludvigsens 
teaterhistoriske introduktion til forestillingen samt fællesspisning. 

 
- Forårsturen gik den 19. maj til Lille Vildmose 

 
- Den 19. august var der Opera i Rebild 

 
- Den 29. august besøgtes Vejen Kunstmuseum, hvor Claudine Steensgaard Nielsen 

førte os igennem en specialudstilling af Agnes Slott-Møllers værker. 
 

- Erik Moes causerede den 8. september over emnet “Kend dine rødder” 
 

- DM-Pensionistsektion holdt årsmøde den 27. oktober på Hotel Radisson Blu i Århus 
 

- Generalforsamling i DM-seniorklub Århus den 24. november med foredrag af Tore 
Nyberg om “Hellige Birgitta som pilgrim”. 

 
Sianette Kwee fortalte om arbejdet i Pensionistsektionens bestyrelse og herunder om, at der 
skal være omvalg til sektionsbestyrelsen. 
Herefter fulgte en redegørelse for klubbens økonomi. På grund af pengemangel i sektionens 
kasse har forbruget været forsøgt holdt nede på 10.000 kr. Dette har betydet, at alle udflugter 
helt har været for deltagernes egen regning. Selv om der er udsigt til en forbedring af 
økonomien fremover, skal klubben dog ikke regne med et højere budget for det kommende år. 
 
6. Plan for kommende aktiviteter: 
Ole Frederik Nielsen fortalte kort, at der endnu ikke foreligger en endelig plan for den 
kommende sæson, bl.a. på grund af den endnu ukendte økonomiske situation. Det er 
imidlertid sikkert, at der også i år vil blive et teaterarrangement. Konkrete planer vil snarest 
blive meddelt i Nyhedsbrevet. 
 
Formanden opfordrede alle til at komme med forslag til kommende aktiviteter. Dette 
resulterede i en række gode ideer fra de tilstedeværende, ideer som bestyrelsen vil arbejde 
videre med. 
 
7. Forslag fra medlemmerne. 
Sianette Kwee foreslår, at navnet DM-seniorklub Århus ændres til DM-seniorklub Jylland. 
Som begrundelse anføres, at der eksisterer en DM-seniorklub Fyn og en DM-seniorklub 
København / Sjælland, men ingen DM-seniorklub Jylland, samt at flere DM-pensionister har 
den opfattelse, at DM-seniorklub Århus kun er for medlemmer fra Århus. 
 
Efter en diskussion om fordelen ved navneskiftet og om “holdbarheden” af samme blev 
forslaget vedtaget. Det nye navn skal efterfølgende godkendes af Pensionistsektionens 
bestyrelse. 
 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  Sianette Kwee og Poul Nørbo var på valg. 
Ingen af de to ønskede genvalg. Herefter valgtes Poul Hornshøj og Triloki Nath Sharma. 
 
9. Valg af suppleant for 1 år: Poul Gunder Nielsen blev genvalgt. 



 
10. Eventuelt: 
Ole Frederik Nielsen takkede de to afgående bestyrelsesmedlemmer Sianette Kwee og Poul 
Nørbo for deres indsats i pensionistklubbens bestyrelse gennem klubbens første 4 leveår. 
 
Dirigenten erklærede derefter kl. 13.50 generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god 
ro og orden.  
 
 
 
 Claudine Steensgaard Nielsen, referent Henrik Holmboe, dirigent 


