
 Referat af ordinær generalforsamling i DM-seniorklub Århus den 22. november 2006  
 
Sted:    DM’s lokaler, Vesterbro Torv 1-3, 8000 Århus C  
 

  Til stede: Ole Andreasson, Bodil Frederiksen, Kirsten Harrits, Henrik Holmboe, Sianette Kwee,  
Christian Ludvigsen, Claudine Stensgaard Nielsen, Ole F. Nielsen, Poul Nørbo, Vibeke 
Stenderup, Carl Stjerne, Eva Vikjær, Kathleen Yates. 

 
DAGSORDEN 
 
      1. Valg af dirigent 
 Bodil Frederiksen blev valgt som dirigent. 
 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
      2. Bestyrelsens beretning 
 Formanden, Ole F. Nielsen, berettede om klubbens arrangementer og aktiviteter i det 

forløbne år. 
Næstformanden, Sianette Kwee, fremlagde regnskabet over medlemsmøderne og klubbens 
finansielle status. 

 
3. Plan for kommende aktiviteter 

Bestyrelsen præsenterede det foreløbige program for det første halvår af 2007.  Man blev 
enige om, at de forskellige arrangementer bør ligge på skiftende ugedage i de forskellige 
måneder.  

 
 Der blev fremlagt 2 forslag til en udflugt: 
   - En 4-5 dages rejse til Gotland i begyndelsen af juni. 
   - En 4-5 dages rejse til Syd-Holland og Flandern. 
  Der var størst interesse for en 5-dages rejse til Gotland. 
 

De forskellige kommende aktiviteter vil løbende blive annonceret i klubbens månedlige 
”Nyhedsbrev”.  

 
4. Forslag fra medlemmer 

 Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 

5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.  
Ole Frederik Nielsen var på valg. Der kom ingen forslag til andre kandidater, og Ole F, 
Nielsen blev genvalgt for 2 år. 

 
6. Valg af suppleant for 1 år.  

 Ole B. Clausen var på valg. Han har accepteret at genopstille til posten. Da der ikke kom 
andre forslag til kandidater, blev Ole B. Clausen genvalgt som suppleant for 1 år. 

 
7. Eventuelt. 
 Under dette punkt kom der forslag fra medlemmer til kommende arrangementer:  

 -   En udflugt til “Sort Sol” i Sønderjylland 
 -   Foredrag om mobiltelefonis helbredsskadelige virkning ved Sianette Kwee 
 
 
 
 Sianette Kwee, referent.   Bodil Frederiksen, dirigent. 
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