
DM Seniorklub København/Sjælland 
 
Dette er et let bearbejdet referat, hvor bl.a. navnene på forslagsstillere er udeladt af web-etiske årsager. 
Sidsel Jacobsen – Paul Bennett (referenter)  
 
Generalforsamling torsdag den 20. november 2008 kl. 13.00 i Karens Minde Kulturhus, København SV 
Der deltog ca. 40 medlemmer. 
 
Dagsorden: 
 

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

 
Klubbens formand, Thyge Færch, bød velkommen og opfordrede deltagerne til at krydse deres evt. ønsker om 
deltagelse i interessegrupper af på den liste, der ville blive sendt rundt. Bestyrelsens forslag til dirigent var formanden 
for Pensionistsektionen, Erik Nejrup. 
 
Ad 1. Erik Nejrup blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. 
 
Ad 2. Formanden aflagde følgende beretning: 
 
BERETNING FOR KLUBBENS AKTIVITETER I 2007-08. 
Efter den stiftende generalforsamling i november 2007 holdtes det første bestyrelsesmøde i januar 2008.  
Bestyrelsen konstituerede sig på mødet i henhold til vedtægterne med mig som formand, og jeg hedder Thyge Færch, 
og med Åse Reymann som næstformand. Konstitueringen blev bekendtgjort i Magisterbladet straks efter. 
 
Det blev på mødet besluttet at, der skulle udarbejdes en ret detaljeret indmeldelsesblanket, som DM skulle sørge for, 
blev sendt ud til alle Pensionistsektionens medlemmer øst for Storebælt. 
Dette resulterede i en overvældende indmeldelse, således, at vi nu er 237 medlemmer i klubben, og vi samtidig har fået 
oplysninger fra 62, der tilbyder at bidrage med foredrag, udflugter, vandreture eller lignende.  
Efter den første bølge tørrede strømmen af tilmeldinger imidlertid ud – antagelig fordi nye medlemmer af 
Pensionistsektionen ikke blev gjort opmærksomme på seniorklubbens eksistens. 
Vi fik skrevet et stykke i Magisterbladet, hvor der blev henvist til, at nye medlemmer af sektionen kunne gå på vores 
hjemmeside og hente en indmeldelsesblanket dér, og siden er der så kommet lidt mere gang i medlemstilgangen. Vi vil i 
det hele taget arbejde på at bruge hjemmesiden mere til at kommunikere med medlemmerne. 
 
Men det var så opstarten, og den slags er jo ikke så underholdende. 
 
Det skulle vores arrangementer imidlertid gerne være. Vi besluttede i bestyrelsen at sigte efter ét arrangement om 
måneden. Indendørs vinter og forår, udendørs fra maj til september, og som man kan forstå på antallet af 
”tilbudsgivere” var der et rigeligt potentiale at øse af. Derfor har vi også overskredet ”kvoten” og i nogle måneder haft 
mere end én aktivitet. Fra  februar 2008 og til og med i dag har seniorklubben stået for 14 arrangementer, ud over 
muligheden for at købe billige forpremierebilletter til flere teatre. Det mest populære var vist Grønnegaard Teatrets 
udendørs forestilling, ”Den politiske Kandestøber”.  
 
Nu vil vi ikke remse alle arrangementerne op, men blot slå fast, at vi synes i bestyrelsen, at det har været muligt at 
sammensætte et varieret program, der spænder fra debat om det amerikanske valg og foredrag om kulturel sameksistens 
i det muslimske Spanien, til vandretur på Kullen eller besøg på Københavns Kastel.  
 
Noget over 100 forskellige medlemmer og gæster har benyttet sig af seniorklubbens tilbud; flere har deltaget i mere end 
ét arrangement. Og vi kan konstatere, at tendensen i deltagerantallet er stigende. 
Men vi vil selvfølgelig gerne have endnu flere med, og derfor beder vi om respons på programmet. Har vi ramt bredt 
nok? Er der ideer til nye initiativer – ud over de tilbud fra medlemmerne, som vi endnu ikke har nået at benytte os af, og 
som bestyrelsen selvfølgelig vil gennemgå med henblik på arrangementer til næste år? 



 
Der er fra flere sider kommet forslag om dannelse af ”interessegrupper”. Vi har allerede to. Den ene er gruppen 
omkring teaterforpremierer, som Anna Jørgensen og Sidsel Jacobsen har passet. Vi beklager, at det ikke er lykkedes at 
lave en korrekt mailingliste for alle de interesserede, men vi lover, at det skal komme i orden. Desuden er der en gruppe, 
der går ture i skoven, anført af Else Juul Hansen. Og så er der planer om en gruppe, der vil arrangere svampeture. 
Der ud over har der været forslag om fællesrejser til interessante rejsemål, besøg på gallerier og kunstudstillinger, samt 
byvandringer. 
 
Vi hilser i bestyrelsen den slags initiativer velkomne og vil gerne hjælpe med navne og adresser, ikke mindst E-mail 
adresser, hvis man vil skrive ud til de andre medlemmer. 
Vi har ikke i bestyrelsen noget ønske om at være repræsenteret i sådanne grupper, men foreslår, at de enkelte grupper 
får en kontaktperson i bestyrelsen. 
 
Noget af det, bestyrelsen arbejder med er flere udflugter, bl.a. en tur til Ribe eller Tøndermarsken for at opleve det 
berømte fugletræk, ”Sort Sol”, og at kombinere det med et eller flere museumsbesøg. 
 
På de indre linier arbejder vi med tilretning af seniorklubbens vedtægter, idet Pensionistsektionens bestyrelse har 
udstukket en rammevedtægt, der skal gælde for alle 3 pensionistklubber. Det er dog ikke noget, der vil få betydning for 
vores aktiviteter. 
Jeg vil gerne takke mine bestyrelseskolleger for det gode samarbejde, vi har haft i bestyrelsen i det forløbne år, vores 
kontaktperson i Pensionistsektionens bestyrelse, Vagn Mathiasen, og naturligvis formanden, Erik Nejrup, for hans 
velvilje. 
 
Kommentarer til og diskussion af beretningen:  
 
Der var ros til bestyrelsen fra flere for en række gode arrangementer.  
 
Der blev klaget over vanskelige parkeringsforhold både ved sektionens generalforsamling og i Nimbus parken. Det blev 
oplyst, at man for først nævntes vedkommende kan få refunderet udgifter til parkering, hvis man kommer langvejs fra; i 
Nimbusparken kan man hente en parkeringsbillet. 
 
Forslag under debatten:  
Dannelse af et udvalg under klubben med henblik på ideer til foredragsholdere til sektionens generalforsamling. 
Gentagelse af nogle af arrangementerne. 
Placering af nogle af møderne/arrangementerne uden for København. 
Et ”DM senioruniversitet” med bidrag fra vore medlemmer og udsendelse af et årligt programkatalog.  
Ønske om flere arrangementer, hvori der indgår musik. 
Ønske om, at klubben burde dyrke det historiske aspekt. 
Der foreligger et tilbud om en geologi-tur til Gilleleje fra lederen af Kullen-udflugten.. 
 
Formanden lovede, at bestyrelsen ville kigge på alle forslag.  
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 
Ad 3. Der var ingen indkomne forslag, men man benyttede lejligheden til at orientere om gamle og nye 
interessegrupper/aktiviteter: 
Forpremierer: Der vil blive sendt mail ud til alle med anmodning om at tilmelde sig (igen). Der er truffet aftaler med 
følgende teatre: Betty Nansen/Edison, Folketeatret.dk, Husets Teater, Café Teatret, Teatret ved Sorte Hest og 
Grønnegårds Teatret, og vi forventer at få det med Gladsaxe Ny Teater. 
Besøg i kunstgallerier: Et medlem har tilbudt at arrangere besøg i området omkring Esplanaden og Bredgade med bl.a. 
Kunstindustrimuseet. 
”Sort Sol”: Bestyrelsen orienterede om en planlagt to-dages tur i efteråret 2009 til de fantastiske stæretræk i 
Tøndermarsken med overnatning ved Askov Højskole. Der vil senere blive udsendt orientering om program og 
tilmelding.  
Moderne kirkekunst: Der lod til at være stemning for et forslag om at danne en gruppe omkring dette emne.  
Orgelkoncert i Andreaskirken: Forslag om et besøg i kirken, hvor man kan høre syv restaurerede landsbykirkeorgler. 
 
Ad 4. Anna Thestrup og Paul Bennett blev genvalgt til bestyrelsen. 



 
Ad 5. Sidsel Jacobsen blev genvalgt, og Birgit Storgaard Madsen valgt til suppleanter. 
 
Ad 6. Eventuelt.  
Dirigenten nævnte, at når der i 2009 er valg til sektionsbestyrelsen, kan man forsøge at få et medlem af 
København/Sjælland-klubben valgt ind. 
 
Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at rose klubben for arrangementerne og opfordrede til at blive ved. Den 1. 
december behandler sektionsbestyrelsen klubbens ansøgning om 20.000 kr. til næste års budget. 

 
Efter generalforsamlingen causerede fhv. ambassadør Birgit Storgaard Madsen over emnet ”Hvad laver en ambassade 
og hvad laver en ambassadør”. 
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