
Generalforsamling i DM-Seniorer Nordjylland 27. nov. 2018 

Generalforsamlingen afholdtes i Fælleshuset, Bofællesskabet i Gug, Ledavej 91, 9210 Aalborg SØ. 18 

medlemmer var til stede. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Forslag fra bestyrelsen 

5. Indkomne forslag fra medlemmerne 

6. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år 

8. Eventuelt 

Afdelingens formand Bodil Bjerring bød velkommen. 

 
Pkt. 1. Valg af dirigent.  
Som dirigent valgtes Johan Klinge Sørensen. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

3 uger før ved mail til medlemmerne og annonce i Magisterbladet nr. 10 - 2018. 

Pkt. 2. Valg af referent. 

Som referent valgtes Henrik A. Nielsen. 

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning.  

Formanden indledte beretningen med at præsentere, hvem vi er. Afdelingen er vokset støt fra 31 

medlemmer i 2016, 38 i 2017, og nu 43 medlemmer. Seks medlemmer er samtidigt udmeldt eller afgået 

ved død. Afdelingen er ikke stor, men adskiller sig i forhold til de øvrige afdelinger på Sjælland 

(Hovedstaden), Fyn og i Midtjylland ved sit sociale fællesskab og tætte kendskab til medlemmerne. Det 

havde også været udslagsgivende ved det nyligt afholdte direkte valg til Pensionistsektionens bestyrelse, 

hvortil Henrik A. Nielsen er blevet valgt med stemmetal, der overstiger afdelingens medlemstal. Angående 

de i året afholdte aktiviteter henviste formanden i øvrigt til sin skriftlige beretning til medlemsmødet d. 10. 

Oktober (se www.dm.dk/sektorer/pensionister/Medlemsmøde2018/DM-SeniorerNordjylland). Hun 

erindrede også om, at geolog Bjørn Buchardt fra København deltog i udflugten til Vejlerne og havde tilbudt 

et arrangement, f.eks. i august 2019 om Aalborgs undergrund eller til Mors. Angående lokalesituationen var 

der nu en lysning, idet MAs nye lokaler, som med succes blev afprøvet ved Gunhild Aggers oplæg, nu kan 

benyttes af afdelingen med nøgleadgang (dog ikke om tirsdagen). 

I tilknytning til beretningen fremlagde kassereren Anna-Birte Ravn afdelingens regnskab. 1 2018 har 

afdelingen fået tildelt kr. 22.000 fra DMs budget. Udgifterne inkl. generalforsamlingen har beløbet sig til kr. 

17.950, idet et arrangement blev aflyst. Desuden blev det oplyst, at afdelingen forventer et tilsvarende 

beløb for 2019. 

Dernæst redegjorde formanden for arbejdet vedrørende forårets program i 2019. D. 30. januar er Marianne 

Niehues guide til et besøg i Løvvangen i Nørre Sundby med oplæg om ’En bydel i forandring’. D. 26. Februar 

holder Ulrik Pram Gad fra AAU oplæg om den aktuelle udvikling i Grønland. Det bliver på Stadsarkivet, da 

det er en tirsdag. D. 20. marts vil Jan Holm Ingemann også AAU fortælle om deleøkonomi. D. 30. april er der 

forslag om udflugt til konserveringsværkstedet i Vodskov, og i maj og juni er det tid for ude-arrangementer.  

Som kommentarer til beretningen fremkom supplerende forslag til programmet for 2019. Brita Foged 

spurgte, om bestyrelsen har fastlagt en politik for ledsageres deltagelse i arrangementer, da det kan være 

http://www.dm.dk/sektorer/pensionister/Medlemsmøde2018/DM-SeniorerNordjylland


svært at blive integreret i ’flokken’. Formanden svarede, at afdelingens arrangementer er åbne for 

medlemmerne og deres partnere, naturligvis under hensyn til de aktuelle pladsmuligheder. Henrik A. 

Nielsen berettede om ambitionerne i Pensionistsektionens bestyrelse, og at fremtiden i øvrigt mht. 

sektionens fremtid er uvis, da DMs Hovedbestyrelse har iværksat et større organisatorisk reformarbejde, 

der skal afgøres på Kongressen i maj 2019.  

Beretningen blev derefter godkendt af generalforsamlingen. 

Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen 

Der var Ingen forslag. 

Pkt. 5. Indkomne forslag fra medlemmerne. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Pkt. 6. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

 Ifølge vedtægterne kan bestyrelsen bestå af 3 til 5 medlemmer.  I 2018 har der været 4. Bodil Bjerring og 

Anna-Birte Ravn har meddelt, at de ikke genopstiller., mens Else Hvid Jensen og Henrik A. Nielsen blev valgt 

sidste år og derfor fortsætter. Som nye medlemmer valgtes Jens Topholm og Birgitte Wåhlin for en to-årig 

periode. 

Pkt. 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 

Berit Thaysen og Ninna Monrad blev valgt for et år. 

Pkt. 8. Eventuelt. 

Forsamlingen udtrykte stor ros og tak til Bodil og Anna-Birte for de sidste fire års pionerarbejde. 

 

7.12.2018, Henrik A. Nielsen 


