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DM-Seniorer Øst 

 

1. december 2017 

 

Referat af generalforsamling i DM-Seniorer Øst onsdag den 22. november, kl. 14.30, i kanti-

nen i Akademikerhuset, Peter Bangs Vej 30, 2000 F. 

Der var 75 medlemmer og 3 ledsagere til stede. 

Til stede fra den siddende bestyrelse var: Jette Lassen, Lilian Skjernaa, Ingrid Sylvest Nielsen, Tom 

Carlsen, Klavs Bender og Povl Høyer. Der var afbud fra Aase Riis. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af to referenter 

3.  Bestyrelsens beretning 

4. Diskussion om nye aktiviteter og foredragsholdere  

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Lilian Skjernaa, Jette Lassen og Povl Høyer er på 

valg og villige til genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Klavs Bender og Aase Riis er på valg og villige til genvalg 

8. Eventuelt 

Ad 1. Valg af dirigent 

Tom O. Henriksen blev valgt som dirigent.  

Tom O. Henriksen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter 

gældende regler herom. 

Ad 2. Valg af to referenter 

Tom Carlsen og Ingrid Sylvest Nielsen blev valgt som referenter. 

Dirigenten sagde, at der kun ville blive valgt stemmetællere, hvis der blev brug herfor under dags-

ordenens pkt. 6 og 7. 

Ad 3. Bestyrelsens beretning 

Jette Lassen forelagde som formand for DM-Seniorer Øst afdelingens beretning for 2017 og sagde 

bl.a., at DM-seniorklub København/Sjælland blev oprettet på den stiftende generalforsamling 13. 

november 2007. Det betød, at klubben havde 10 års jubilæum i år. Det var også grunden til, at der 

blev serveret lagkage efter dagens generalforsamling. Afdelingen blev startet for at styrke det regio-
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nale seniornetværk inden for DM, Øst for Storebælt, og den arbejdede med faglige og kulturelle 

aktiviteter.  

 

I dag var klubbens navn DM-Seniorer Øst, men havde stadig det samme formål: at styrke sammen-

holdet mellem pensionister ved at arrangere foredrag og udflugter.  

 

Den 23. januar 2008 havde Jette Lassen modtaget et brev fra den første bestyrelse med en opfor-

dring til at melde sig ind, så det gjorde hun. Til dagens møde var der to medlemmer af den gamle 

bestyrelse til stede nemlig: Anna Thestrup og Sidsel Jacobsen. 

 

Jette Lassen sagde, at man i årenes løb havde hørt mange spændende foredrag. Afdelingen var i den 

heldige situation, at medlemmerne gerne ville holde foredrag eller være turledere, så de fleste ar-

rangementer gennem årene var gennemført med folk fra egne rækker. Der var så mange forslag til 

foredrag etc., at man desværre ikke kunne gøre brug af alle tilbud. Det gav imidlertid mulighed for 

at sammensætte et meget varieret program med foredrag om både kulturelle, naturvidenskabelige, 

sociale og politiske emner, så emnerne strittede i alle retninger.  

 

Jette Lassen havde fundet frem til, at der var ca. 20 tidligere foredragsholdere, som var mødt op til 

dagens generalforsamling. Hun ville gerne takke dem for de spændende foredrag, som de havde 

holdt i afdelingen. 

 

En del af foredragene havde bragt medlemmerne verden rundt, bl.a. til Kiruna, Grønland, Tibet, 

Nigeria og Amazonas. Man havde også hørt om f.eks. tarmens flora, hemmelige koder, fortidens 

lægekunst, registrering af kemikalier og jordskælv. Afdelingens medlemmer var også blevet oplyst 

om ordbøger, stemmens virkemidler, kalkmalerier, gavlmalerier, satiriske tegninger, demens, Napo-

leon, musik i kroppen og teaterdragter. Man havde desuden danset græske danse og smagt på vin 

lavet på middelaldervis. Afdelingens ture var også meget varierede, de gik både til skov og by, både 

indenlands og udenlands. 

 

På grund af gode forbindelser havde det desuden været muligt at besøge Østre Landsret, Højesteret, 

Sø- og Handelsretten og Arbejdsretten. Det havde været meget vellykkede besøg. Klubben mangle-

de nu kun at besøge Københavns Byret.  

 

Medlemstallet var steget hvert år siden starten, og afdelingen havde nu ca. 470 medlemmer. Der var 

god tilslutning til alle arrangementer, op til 90 deltagere per arrangement. 

 

Jette Lassen præsenterede herefter den nuværende bestyrelse, som rejste sig efter tur.  

 

Tom Carlsen (næstformand), Povl Høyer, Ingrid Sylvest Nielsen, Lilian Skjernaa, Aase Riis (sup-

pleant)(fraværende pga. sygdom) samt Klavs Bender (suppleant). 

 

Ingrid Sylvest Nielsen og Povl Høyer er desuden medlemmer af Pensionistsektionens bestyrelse.  

 

 Jette Lassen fortsatte med at omtale afdelingens økonomi, som havde voldt problemer sidste år. 

Disse var nu løst, og i år var det derfor muligt at holde sig inden for budgettet. Der var dog ikke 

plads til at udvide aktiviteterne, uden at der fulgte penge med. 
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Jette Lassen opfordrede medlemmerne til at kontakte bestyrelsen, hvis de havde forslag til aktivite-

ter i afdelingens regi eller andre kommentarer. Bestyrelsen fordelte opgaverne imellem sig, og sup-

pleanterne arbejdede på lige fod med de ordinære medlemmer. Jette Lassen takkede de øvrige be-

styrelsesmedlemmer for det gode samarbejde.  

 

Jette Lassen viste en oversigt over afdelingens 17 arrangementer. Hun ville dog ikke gennemgå 

dem, men sagde, at medlemmerne var meget velkomne til at spørge om yderligere oplysninger om 

de enkelte arrangementer. Siden sidste generalforsamling havde der været afholdt 9 foredrag i kan-

tinen. Afdelingen havde desuden bl.a. besøgt Det Kgl. Bibliotek og Brumleby samt vandret i C. F. 

Hansens fodspor. Hver sommer var medlemmerne ligeledes til forpremiere på Grønnegårdsteatret. I 

år havde forestillingen været Holbergs komedie om ”Don Ranudo”. 

Jette Lassen nævnte afdelingens fire ”selvkørende” interessegrupper om rejser, teater, skovture og 

moderne kirkekunst, hvor der var mulighed for at dyrke egne interesser i mindre grupper. Hun ville 

kun nævne nogle af de mange ture, som grupperne havde arrangeret. 

Rejsegruppen havde således været på en spændende tur til Lund og en vellykket tur til Budapest. 

Ulla Retlev er kontaktperson for gruppen.   

Teatergruppen havde i årets løb besøgt mange forskellige teatre f.eks. Betty Nansen og Hippodro-

men. Teatergruppen var også ansvarlig for arrangementet i Grønnegaardsteatret, hvor alle kunne 

deltage. Sidsel Jacobsen er tovholder for gruppen.   

Skovtursgruppen arrangerede ture til omegnen af København, hvilket betød, at afdelingens med-

lemmer f.eks. havde vandret både i Lejre og i Færgelunden ved Frederikssund. (6 skovture). Kirsten 

Graa Thomsen er kontaktperson.. 

Gruppen om moderne kirkekunst besøgte kirker, der kunne nås med offentlige befordringsmidler. 

Man besøgte både nye og gamle kirker, men de skulle have en moderne udsmykning. Der havde 

været 7 kirketure i årets løb, og den længste tur i år var gået til Faxe og Faxe Ladeplads. Jette Las-

sen tilføjede, at gruppen også skulle på tur dagen efter generalforsamlingen til Ansgarskirken på 

ydre Nørrebro og Haraldskirken i Søborg. Jette Lassen sagde, at hun selv er kontaktperson for Kir-

kegruppen. Aase Riis, der var medlem af bestyrelsen, forberedte oplæg til hvert besøg.  

Jette Lassen nævnte, at der efter generalforsamlingen var foredrag om nordisk udenrigs- og sikker-

hedspolitik og i december et julemøde om alkohol og tømmermænd.  

Bestyrelsen var i fuld gang med forårsprogrammet og havde allerede fået tilsagn fra alle de fore-

dragsholdere, som skulle holde foredrag. Der manglede dog stadig tilsagn om de praktiske forhold 

Jette Lassen sagde afslutningsvis, at forårsprogrammet snarest ville blive udsendt. 

Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning. 

Ad 4. Diskussion om nye aktiviteter og foredragsholdere  

Klavs Bender efterlyste forslag til nye aktiviteter og foredragsholdere. Han lovede på bestyrelsens 

vegne, at bestyrelsen ville behandler alle forslag; men at de tidligst kunne effektueres til efteråret, 

da forårsprogrammet for 2018 allerede var på plads. 



 

4 
 

”Betalingen” for et foredrag var fortsat en vingave (3 flasker vin). Tom Carlsen sagde, at man altid 

kunne henvende sig til bestyrelsen med ideer til foredrag, ekskursioner m.v. 

Helle Pals Frandsen foreslog en omvisning i Københavns Byret.  

Ulla Liberg anbefalede et besøg i FN Byen med foredrag om FAO, UNICEF eller lignende organi-

sationer. En ansøgning herom skulle indsendes i god tid, f.eks. lige efter jul for et besøg i efteråret. 

Peter Henriksen foreslog som opfølgning på besøgene i Højesteret, Sø- og Handelsretten, Byretten 

m.v. et besøg i Vestre Fængsel, hvor de ansatte kunne fortælle om livet i et fængsel. 

Et medlem ønskede besøget i Højesteret gentaget. 

Henrik Hagemann nævnte et besøg i Politigården. 

Inge Henningsen stillede forslag om et foredrag om FN’s bæredygtighedsmål og regeringens arbej-

de hermed. 

Jørgen Vikelsøe tilrådede en tur til Frederiksborg Slotshave. 

Sidsel Jacobsen sagde, at hvis Hanne Götzsche havde været til stede, ville hun sikkert have foreslået 

en tur til Avedøreværket. 

Hans Lassen kom med forslag om foredrag om forskellige former for klima og klimaændringer. 

Dette foredrag kunne evt. kobles sammen med foredraget om FN’s bæredygtigheds mål. 

Inge Henningsen foreslog et tema om ligestilling på universiteter og andre højere uddannelser. 

Irene Odgaard anbefalede et foredrag om forskningsfrihed og som foredragsholder Heine Andersen. 

Niels Buhl stillede forslag om en ekskursion til Lynetten for at se på spildevand, og hvad der skete 

undervejs i processen. Han nævnte, at hvis der kom 10 mm regn aftenen før, var der ikke meget 

rensning. 

Ad 5. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

Ad 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Lilian Skjernaa, Jette Lassen og Povl Høyer 

er på valg og villige til genvalg 

Der var ikke andre kandidater. Lilian Skjernaa, Jette Lassen og Povl Høyer blev herefter valgt som 

bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. 

Ad 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Klavs Bender og Aase Riis er på valg og villige til genvalg 

Der var ikke andre kandidater. Klavs Bender og Aase Riis blev herefter valgt for det kommende år. 
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Ad 8. Eventuelt 

Ulla Liberg opfordrede forsamlingen, som hun karakteriserede som ressourcestærk, til at melde sig 

ind i foreningen ”Bedsteforældre for asyl. Hun havde selv været med i 10 år. Ulla Liberg gjorde 

opmærksom på, at nogle jo faldt fra med tiden. Hun var derfor interesseret i at få nye medlemmer, 

der bakkede op. Der var en koordineringsgruppe, der organiserede og aktivt støttede enkelte famili-

er både i Sandholmlejren og i Kongelunden, som afgav høringssvar og som var med i demonstratio-

ner. Man kunne være med på forskellig måde, og der var ikke krav om noget bestemt. Der var spe-

cielt fokus på børnenes situation – deraf navnet ”bedsteforældre”, Hvis man havde lyst til at være 

med og indstillet på at gøre noget for svage familier, kunne man henvende sig til Ulla Liberg under 

kaffepausen. 

Rut Eiersted takkede bestyrelsen for de mange gode arrangementer. 

Holger Pyndt var blevet pensionist i juni og spurgte om den nærmere procedure for medlemskab. 

Povl Høyer sagde, at man i samarbejde med DM forsøgte at få lavet en enkelt proces for overgan-

gen fra arbejdsliv til pensionisttilværelse, som var i overensstemmelse med gældende lovgivning, 

og som gav Pensionistsektionen mulighed for at få besked herom, således at den kunne opfordre de 

nye pensionister til at melde sig ind i de lokale foreninger.  

Sidsel Jacobsen sagde, at da hun var i bestyrelsen, havde man sendt et brev til kommende pensioni-

ster med oplysning om de lokale klubber. 

Povl Høyer gjorde opmærksom på, at de lokale afdelinger ikke måtte sende brev til pensionisterne 

med opfordring om medlemskab.  

Rut Eiersted sagde, at man altid hørte, at det var noget ”EU” havde bestemt; hun gjorde opmærk-

som på, at det var medlemslandene selv, der havde bestemt det. 

Tom Carlsen henviste til, at alle aktivitetsprogrammer indeholdt opfordringer til at melde sig ind. 

Der var ikke flere bemærkninger under eventuelt. 

Jette Lassen takkede herefter for en fredeligt afviklet generalforsamling. 

Efter generalforsamlingen var der foredrag af Henrik Hagemann om nordisk udenrigspolitisk- og 

sikkerhedspolitisk samarbejde efter den kolde krig. 

 

 

Godkendt 

 

 

Tom O. Henriksen 
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