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DM Seniorer Midtjylland, Bestyrelsens beretning 2018
Bestyrelsesmøder
Efter generalforsamlingen 6. december 2017 har bestyrelsen konstitueret sig på flg. måde:
Formand: Jørgen Eie Christensen
Kasserer: Dot Reinau
Information mv.: Poul Grosen Rasmussen
Menig: Klaus Jachobsen
Suppleant: Paul Smith
Vi har afholdt korte bestyrelsesmøder før hvert arrangement dog undtaget arrangementer, der har været
afholdt uden for Akademikerhuset.
Bestyrelsen har ligeledes stået for kaffebrygning samt opdækning mv.
Desuden har vi afholdt et bestyrelsesmøde på formandens adresse samt i Akademikerhuset med henblik på
planlægning af årets arrangementer.
Vi har besluttet et fast minimumshonorar på 1,500 kr for afholdelse af foredrag. Begrundelsen har været at
vi gerne ville undgå at nogle af foreningens medlemmer ikke honoreres for indsatsen mens andre forlanger
og modtager honorar af varierende størrelse. Efter ca. et halvt år med denne praksis er vores erfaring, at
det hele er blevet enklere, og samtidig at det ikke har slået bunden ud af vores kasse.
Vi har desuden besluttet at vi, så vidt det er muligt, synger en sang (gerne relevant i forhold til emne eller
årstid) før vores møder og foredrag. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på dette lille tiltag. Da der
ikke forefandtes sangbøger i Akademikerhuset, ansøgte vi om at måtte anskaffe et antal på 25 – 30
sangbøger. Vi havde håbet på højskolesangbogen men fik Arbejdersangbogen leveret fra hovedkontoret på
Frederiksberg.

Til det kommende bestyrelsesvalg har vi i bestyrelsen samt på det seneste
medlemsmøde besluttet at opstille Klaus Jachobsen og Jørgen Eie Christensen
Arrangementer
Vi har afholdt 6 arrangementer i løbet af året.
Der har i gennemsnit været ca. 33 deltagere pr. arrangement dog lidt færre til vores 'skovtur' i maj. Men
alt i alt en lille fremgang ift. året før.
Januar: Kirsten Folke Harrits: Fortællinger og fortællere
Februar: Besøg på Danmarks Radio, Aarhus
Marts: Prof. em. i International politik, Hans-Henrik Holm: Politiske perspektiver i Trumps USA
April: Prof. Hans-Jørgen Schanz: Luther og Reformationen
Maj: Peter Magnussen: Kan en magister overleve i den danske natur
September: Henry Nielsen: Camp Century, Den hemmelighedsfulde by under Grønlands indlandsis.

7

DM
Pensionistsektionens medlemsmøde onsdag d. 10. oktober 2018

Medlemmer
Ved årsskiftet var vi 116 medlemmer. Vi har ikke lavet en opgørelse endnu, men kan dog konstatere, at vi
har haft en pæn medlemsfremgang.
Efter pres fra de lokale afdelinger og DM Seniorers bestyrelse, har DM sidste år lovet at underrette de
enkelte afdelinger når et medlem går fra aktivt medlemskab til seniormedlemsskab. Dette skulle give de
enkelte afdelinger mulighed for selv at kontakte nytilkomne seniorer med orientering om afdelingens
aktiviteter.
Det er vist ikke rigtig blevet realiseret bl.a. nok på grund af den nye Persondatalov.

Udadvendte aktiviteter
Vi planlægger at deltage i DM Seniorers årsmøde i oktober 2018, afholdt i DM's lokaler på Frederiksberg. Vi
forventer, at i hvert fald tre bestyrelsesmedlemmer deltager.

Økonomi
Kasserer Dot Reinau oplyser at afdelingens økonomi er i god gænge.

Fremtid
Vi har endnu tre arrangementer i 2018:
Oktober: Jørgen Eie Christensen: Skriftens Udviklingshistorie.
November: Par Jauert: Efter Medieforliget
December: Generalforsamling samt Introduktion til maleren Agnes Sloth Møller med efterfølgende besøg
på AROS.
Forårets program er ikke fastlagt pt.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Eie Christensen, Formand
September 2018
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