
Referat af ordinær generalforsamling i DM-Seniorer Midtjylland 

onsdag den 9. januar 2019 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Bestyrelsens beretning. 

5. Indkomne forslag. 

6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. (Forslaget er vedlagt indkaldelsen) 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Jørgen Eie Christensen og Dot Reinau er   

på valg. 

7.1. Under forudsætning af, at de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer 

godkendes, vælges yderligere ét bestyrelsesmedlem.  

7.2. Valg af 1 suppleant for 1 år. Paul Smith er på valg 

8. Eventuelt. 

 

1. Valg af dirigent: Ole Frederik Nielsen foreslået og valgt.  Han konstaterede, at 

generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af referent: Dot Reinau foreslået og valgt 

 

3. Godkendelse af dagsorden:  Dirigenten kommenterede dagsordenen herunder punkt 6: 

vedtægtsændringer. Han kunne konstatere, at der tilstede ved generalforsamlingen var 17 

ud af i alt 123 medlemmer.  

 

Ændring af vedtægter vil derfor ikke endeligt kunne vedtages på dagens generalforsamling, 

men må tages op på efterfølgende en ekstraordinær generalforsamling.   

 

Dagsordenens punkt 7.1: valg af yderligere ét bestyrelsesmedlem kan derfor heller ikke 

gennemføres og henvises også til den ekstraordinære generalforsamling. 

 

4. Bestyrelsens beretning ved Jørgen Eie Christensen: 

Ved generalforsamlingen i 2017 fik vi valgt en ekstra suppleant. 

 

Bestyrelsesmøder er afholdt i forbindelse med møderne, samt på vore private adresser. 

I 2018 har honoraret til foredragsholdere været 1500 kr. Fra og med i år er det sat til   1800 

kr., så det stemmer sammen med, hvad der gives på Folkeuniversitetet. 

 

Der er ansøgt om sangbøger, og DM har sendt os Arbejdersangbogen. Formanden spørger, 

om der er nogen i vores kreds, som evt. kunne akkompagnere, når sangbogen bruges? 

 



Der er afholdt 9 arrangementer i årets løb. Ét arrangement blev aflyst, da truppen, der skulle 

optræde, blev opløst.  

 

Arrangementerne er som følger: 

 

12. februar: Kirsten Folke Harrits: ”En overset historie” 

21.marts: Rundvisning i DR-byen Aarhus N 

10. april: Hans Jørgen Schanz: ”Luther og filosofien” 

16. maj: Hans-Henrik Holm: ”USA. Kultur, samfund og politik: Hvad er det for 

noget med de amerikanere?” 

6. juni: Peter Magnussen: ”Kan en pensioneret magister overleve i den danske 

natur?” 

19. september: Henry Nielsen: ”Camp Century – Den hemmelighedsfulde by 

under Grønlands Indlandsis” 

24. oktober: Jørgen Eie Christensen: ”Typografiens udviklingshistorie” 

21. november: Per Jauert: ”Medielandkortet efter medieforliget” 

5. december: Generalforsamling og introduktion til Agnes Sloth Møller-

udstillingen på ARoS ved Claudine Stensgaard Nielsen. 
 

Medlemstallet er 123, og det er en stigning på 3 %. Der er stadig ikke information fra DM til 

kommende pensionister om, at man kan melde sig ind i en lokalforening, selv om vi har 

gjort opmærksom på, at det ville være en hjælp, at DM oplyste medlemmer, som går på 

pension, om de lokale foreningers eksistens. 

 

Medlemslisten må ikke udleveres til 3. part. Derfor bliver der ikke tilsendt nye medlemslister 

til klubbens medlemmer. 

 

Tre fra bestyrelsen har deltaget i årsmødet i DMs Pensionistsektion. Dette medlemsmøde er 

åbent for alle. Det blev afholdt i København.  

 

Vi har åbnet op for, at små grupper kan oprettes under vores lokale afdeling. Claudine 

Stensgaard Nielsen har foreslået en gruppe om kalkmalerier. Der kunne også være andre 

emner, men det involverer ikke klubben økonomisk. 

 

Forårets program er på plads, og nyhedsbrevet derom sendes ud i dag. 

Klubben er tildelt 30.000 kr. til arrangementerne for 2018. Der er brugt 23.170 kr. 

 

Dirigenten takkede for bestyrelsens beretning, som derefter blev godkendt af 

generalforsamlingen. 

 

5. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag. 
 

6. Vedtægtsændringer: 



Klubbens navn ændres i vedtægten til det allerede gældende DM-Seniorer Midtjylland. 

 

Klubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 

 

Det væsentlige ændringspunkt er, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 3 til 4. 

 

Generalforsamlingen vedtog alle foreslåede ændringer. Ændringsforslaget sendes derefter    

til endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling den 20. februar 2019. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Eie Christensen og Dot Reinau er på valg. De 

genvælges.  

 

7,1 Valg af yderligere ét bestyrelsesmedlem: Kan ikke gennemføres. 

 

7,2 Valg af 1 suppleant for 1 år: Paul Smith er genvalgt.  
 

8.   Eventuelt: Intet 

 

Herefter var generalforsamlingen slut, og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og 

orden. 
 

 

Referent Dot Reinau   Dirigent Ole Frederik Nielsen 


