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Referat af generalforsamlingen den 16. november 2009  
i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frb. C. 

 
Der var 27 medlemmer til stede. 
Referenter: Paul Bennett og Sidsel Jacobsen. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
3. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse. 
4. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen. 
5. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 
6. Eventuelt, herunder drøftelse/dannelse af interessegrupper. 

 
Klubbens formand, Thyge Færch, bød velkommen. Bestyrelsens forslag til dirigent var Peter A. 
Henriksen. 
 
Ad 1. Peter A. Henriksen blev valgt som dirigent.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. Han gjorde 
opmærksom på, at de gamle vedtægter var gældende, indtil det udsendte forslag til nye vedtægter 
var godkendt. 
Der blev valgt to stemmetællere: Tom Carlsen og Ulla Liberg. 
Dirigenten bad referenterne sørge for en optælling af stemmeberettigede tilstedeværende. 
 
Ad 2. BESTYRELSENS BERETNING FOR KLUBBENS AKTIVITETER I 2007-08. 
Beretningen var udsendt til alle medlemmer. Formanden gav et kort resumé og sagde bl.a., at de nye 
vedtægter havde været igennem en langvarig godkendelsesprocedure i Pensionistsektionens 
bestyrelse. København/Sjællandklubben var blevet et tilløbsstykke, nu med ca. 247 medlemmer; der 
kommer med mellemrum nye til. Bestyrelsen har sigtet imod en aktivitet om måneden, men har 
indimellem overskredet dette, hvad er gået ud over deltagerantallet til enkelte arrangementer. Den 
eneste fejlslagne aktivitet har været et kursus i L’hombre, hvortil der kun meldte sig tre deltagere. 
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En todages tur til Sort Sol og Vadehavet har været årets største aktivitet. Bestyrelsen har ikke som 
sådan været direkte involveret i interessegrupperne omkring rejser, moderne kirkekunst, vandreture 
i skoven, bridge og forpremierer, men har sørget for en kontaktperson i bestyrelsen for hver gruppe.  
Mht økonomien har klubben i år et rådighedsbeløb på 15.000 kr. fra Pensionistsektionen. En del af 
dette beløb går til fortæring ved bestyrelses- og medlemsmøder. Det er forbudt at medbringe mad 
og drikke selv, og dyrt at købe fra DMs kantine. 
Dirigenten åbnede for spørgsmål. 
Ulla Liberg ville gerne takke for den meget vellykkede tur til Sort Sol. 
Sidsel Jacobsen gjorde opmærksom på, at en stor del af æren måtte gå til Birte Brejner for den fine 
tilrettelæggelse. 
 
Dirigenten bad repræsentanter for interessegrupperne aflægge rapport. 
Rejsegruppen v. Jytte Kreiborg: Der havde været 11 med på turen til Berlin. Programmet var en 
blanding af forslag fra hende som erfaren Berlin-rejseleder og tid på egen hånd. Turen havde givet 
nyttige erfaringer for fremtidige rejser: Fx bør man på forhånd diskutere, hvor mobil man er, og 
hvad man kan klare. Da der ikke vil være nogen egentlig leder med rejsen betalt, må der findes en 
tovholder, som sørger for at bestille befordring og hotel og indkassere penge. Ligesom man bør tage 
stilling til et program og fordele opgaverne imellem sig. 
Erszebet Stokholm var blevet spurgt, om hun kunne tænke sig at stå for en tur til Budapest. Hun 
fortalte, at der ikke var noget aftalt endnu, men at man ville gå videre med planen. 
På dirigentens spørgsmål om en fremtidig struktur for gruppen oplyste Sidsel Jacobsen, at der blev 
arbejdet på en mulighed for at lægge forslag og byde ind herpå på hjemmesiden. Hun takkede Jytte 
Kreiborg for en strålende tilrettelæggelse af Berlinturen. 
 
Bridgeklub v. Thyge Færch: Vagn Mathiasen havde oprettet en klub med otte medlemmer, hvoraf et 
par stykker ikke var DM-medlemmer. Man mødes privat hver 14. dag. Der har været en bridgerejse 
til Madeira og planlægges en tur til de kanariske øer i januar. Turen er også åben for ikke-
bridgespillende. 
Peter A. Henriksen nævnede muligheden af at invitere venner med, som det har været tilfældet ved 
andre arrangementer. 
 
Forpremierer v. Sidsel Jacobsen: Lidt skuffet over deltagerantallet, fx til de fremragende 
Holbergforestillinger i Grønnegårds Teatret og til de små teatre, hvor der havde været store 
oplevelser. I denne sæson har der været kommunikationsproblemer med Folketeatret.dk. De fire 
kontaktpersoner i gruppen håber på voksende tilslutning, trods konkurrence fra Politiken Plus. 
 
Moderne kirkekunst v. Anna Thestrup: Man begyndte i byens kirker og har bevæget sig længere ud. 
Det viser sig, at også arkitekturen interesserer: Jo nyere kirken er, jo større interesse. 
Deltagerantallet var bevidst sat lavt  i starten, men nu vil man åbne for flere medlemmer, så teksten 
på hjemmesiden skal ændres. 
 
Vandreture i skoven v. Anna Jørgensen: Det er Else Juul Hansen, som står for dette, og man kan 
tilmelde sig hos hende. Aktiviteten har ligget lidt stille i en periode, men kommer i gang igen. 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen. 
 
Ad 3. Forslag fra medlemmerne. 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 



 
Bestyrelsen havde udsendt et forslag til nye vedtægter. 
Formanden redegjorde for forløbet, hvor klubben efter den stiftende generalforsamling havde 
arbejdet med nogle rammevedtægter. Klubbens bestyrelsen arbejdede videre med disse, bl.a. med 
en ændring af klubbens navn. Forslaget til nye vedtægter er sendt ud til alle. Efter de gamle 
vedtægter kræves halvdelen af de tilstedeværende medlemmers stemmer for at vedtage de nye 
vedtægter. 
Dirigenten konstaterede, at forslaget om vedtægtsændringer skulle til afstemning, men da der ikke 
var nok fremmødte i dag til en vedtagelse, måtte der indkaldes til en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor de nye vedtægter kunne vedtages ved simpelt stemmeflertal. 
Formanden præciserede, at hvis 2/3 af de tilstedeværende i dag stemmer for forslaget, indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
Formanden blev bedt om at ridse de vigtigste ændringer i forslaget til nye vedtægter op:  
Navnet ændres,  
antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra tre til fem (pga klubbens størrelse),  
der er nu fastsat en køreplan/dagsorden for generalforsamlingen,  
kravet om underskrift fra 10 medlemmer til indkaldelse af gf (for at hindre, at én person kan 
tyrannisere forsamlingen), 
antallet af medlemmer, der skal til for at gøre en gf beslutningsdygtig, er skåret ned fra halvdelen til 
1/3. 
Desuden en indbygget fremtidssikring mht økonomien: P.t. betaler man ikke kontingent til klubben, 
medlemskabet er dækket af kontingentet til DM. For fremtiden vil en generalforsamling kunne 
beslutte, at der skal betales kontingent til klubben via kontingentet til DM. 
 
Under den følgende debat om vedtægterne blev der fra flere tilkendegivet kritik af punkterne 5, 6 og 
7. Man fandt, at 10 underskrifter til indkaldelse af en ekstraord. generalforsamling var et meget højt 
tal i forhold til, hvor mange der normalt deltager i møderne.  
Desuden var man imod et mindstekrav til fremmøde-antal for at gøre forsamlingen 
beslutningsdygtig. Fra flere sider blev det bemærket, at et sådant krav ikke var almindeligt  
i organisationsforhold og det offentlige. 
Endelig kritiserede flere en vis uklarhed i formuleringen af disse punkter og mente, at det kunne 
gøres bedre. 
 
Det blev foreslået at forelægge de nye vedtægter for en i disse sager kompetent jurist hos DM for at 
opnå klarhed og undgå fortolkninger. Dirigenten fandt, at det var et udmærket forslag. Det var op til 
bestyrelsen at forelægge vedtægterne for DMs jurister. 
 
Forslaget til nye vedtægter blev sat til afstemning og forkastet med 4 stemmer for og 20 imod. 
 
Derefter blev følgende forslag vedtaget med 23 stemmer for:  
”Vil man stemme for, at vedtægterne udarbejdes videre af bestyrelsen med henblik på at klargøre de 
punkter, der er rejst på generalforsamlingen?” 
 
 
Ad 4. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen: 
Thyge Færch meddelte, at han trak sig fra bestyrelsen pga ”de sidste 10 minutter” (resultatet af 
afstemningen om vedtægtsændringerne). 



Herefter blev Anna Jørgensen genvalgt, og Tom Henriksen og Sidsel Jacobsen valgt. 
 
Ad 5. Valg af to suppleanter: 
Birgit Storgaard og Tom Carlsen blev valgt. 
 
Ad 6. Eventuelt, herunder drøftelse/dannelse af interessegrupper. Dirigenten konstaterede, at 
punktet om interessegrupper måtte betragtes som tilgodeset tidligere, da der ikke var nogen indlæg 
nu. 
 
Paul Bennett ville på bestyrelsens vegne takke Åse Reymann og Thyge Færch for deres indsats. 
Thyge havde trukket et stort læs, ikke mindst med at vedligeholde medlemskartoteket. Paul 
beklagede det, der nu var sket, og sagde tusind tak fra bestyrelsen. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Thyge Færch takkede dirigenten for et vel ledet møde og takkede bestyrelsen for samarbejdet i den 
periode, hvor man havde bygget Seniorklubben København/Sjælland op. Han takkede også Åse 
Reymann og udtrykte en forhåbning om, at bestyrelsesarbejdet og klubben stadig ville være i gode 
hænder.   
 
 
 
Referat v.  Sidsel Jacobsen og Paul Bennett 
 
 
 
Godkendt den 10. december 2009 af 
 
 
Peter Aage Henriksen 
 
 
 
 

 
Efter at generalforsamlingen var afsluttet, holdt Henrik Monved et morsomt og inspirerende 
foredrag om den politiske karikaturtegning udfra portrættet. Med brug af herlige illustrationer 
påviste han traditionen fra Alfred Schmidt over Herluf Jensenius og Bo Bojesen som eksponenter 
for en særlig dansk humor til den sidste af ”de fire store”, Roald Als, som sammen med det danske 
samfund er ved at bevæge sig i en anden, skarpere retning. 
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