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Referat af 

generalforsamling i DM-Seniorer Øst tirsdag den 6. november, kl. 14.30-17.30, i 
DM´s kantine på 4. sal, indgang Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg 

 

1. Valg af dirigent 
 
Henrik Hagemann valgtes som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 

indkaldt i rette tid den 12. oktober med 3 ugers varsel. Dagsordenen var udsendt samtidig, og 

forsamlingen var derfor beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af to referenter 
 

Aase Riis og Ingrid Sylvest Nielsen blev valgt som referenter. 

 

3. Bestyrelsens beretning 
 

Jette Lassen forelagde som formand for DM Seniorer Øst bestyrelsens beretning og sagde, at 

hun ville præsentere afdelingen aktiviteter i det forløbne år.  

 
Medlemstallet var steget hvert år siden starten, og der var nu ca. 470 medlemmer og god 

tilslutning til afdelingens arrangementer. I beretningsåret havde der i gennemsnit været ca. 60 

deltagere pr. arrangement. 

 
Siden sidste generalforsamling havde der været afholdt 10 foredrag, 10 andre aktiviteter og 28 

interessegruppearrangementer. Foredragene havde handlet om kulturelle, naturvidenskabelige, 

sociale og politiske emner. Turene havde ligeledes været forskellige med arrangementer i 

både by og skov. 

 

De fleste arrangementer var gennemført med folk fra egne rækker. Jette Lassen henviste for 

en oversigt over de 20 arrangementer til den skriftlige årsberetning, der lå på 

Pensionistsektionens hjemmeside under ”Årsmøde 2018.”  

 

På sidste års generalforsamling var der fremkommet en række forslag til nye aktiviteter og 

foredrag, og mange forslag var blevet opfyldt, f.eks. var der i maj en tur til Frederiksborg 

Slotshave, ligesom der var arrangeret to besøg i FN-bygningen, og senere ville der blive 

arrangeret endnu en tur for restgruppen. Der var også blevet stillet forslag om at høre om FN´s 

bæredygtighedsmål, og i oktober havde Mogens Lykketoft derfor holdt foredrag for 

medlemmerne om disse mål. I september var der arrangeret besøg i Københavns Byret, og det 

var den sidste domstol i København, som ikke var besøgt tidligere. På sidste års 

generalforsamling var det blevet foreslået at høre Heine Andersen tale om Forskningsfrihed. 

Dette foredrag blev gennemført i september. Der var også flere forslag om præsentation af, 

hvordan affald bliver håndteret, og derfor var Amager Ressource Center blevet besøgt i maj. 

Jette Lassen nævnte DM Seniorer Østs fire selvkørende interessegrupper om skovture, 

moderne kirkekunst, teater og rejser, hvor der var mulighed for at dyrke sine interesser i 

mindre grupper. Skovtursgruppen havde været på 7 skovture siden 1. november 2017. 



Gruppen om moderne kirkekunst havde i samme periode været på 7 kirketure og besøgt både 

nye og gamle kirker, men alle med en moderne udsmykning. Den længste tur var gået til Ølby 

Kirke, en meget smuk Exner Kirke.  

Teatergruppen havde i årets løb set mange forskellige forestillinger, fx Gogols Revisoren og 

Chaplins Diktatoren. Teatergruppen var også ansvarlig for arrangementet i 

Grønnegaardsteatret, hvor alle medlemmer havde mulighed for at deltage. I år var 

forestillingen Molieres komedie om ”Misantropen”. Teatergruppen havde i beretningsåret 

tilbudt i alt 10 forestillinger med grupperabat. 

Rejsegruppen havde i 2017 haft ture til Budapest og Lund. I 2019 er der planer om en tur til 

Lissabon. 

Jette Lassen nævnte herefter programmet for resten af efteråret. Det første foredrag i dag om 

Asger Jorn og årets sidste er julemødets foredrag om Händel. Jette Lassen tilføjede, at der 

allerede var tilsagn fra alle de foredragsholdere, som skulle holde foredrag i foråret.  

Til sidst præsenterede Jette Lassen den nuværende bestyrelse, hvor Tom Carlsen var 

næstformand; de øvrige medlemmer var Povl Høyer, som også var opstillet til den nye 

Pensionistsektions bestyrelse, Ingrid Sylvest Nielsen samt Lilian Skjernaa. Endelig nævnte 

Jette Lassen de to suppleanter Aase Riis og Klavs Bender. 

 

Henrik Hagemann konstaterede herefter, at beretningen var enstemmigt godkendt. 

 

4. Diskussion om nye aktiviteter og foredragsholdere 

 
På generalforsamlingen i 2017 havde bestyrelsen opfordret de fremmødte medlemmer til at 

komme med forslag til nye foredrag, aktiviteter og foredragsholdere, gerne fra egne rækker. 

Der var kommet en række forslag fra forsamlingen, der havde været en stor inspiration i 

bestyrelsens arbejde. 

 

Aase Riis opfordrede nu medlemmerne på generalforsamlingen til sammen at drøfte nye 

forslag og ideer til aktiviteter i Senior Øst.  

 

Der fremkom i den efterfølgende opsamling en række forslag, der nu vil indgå i bestyrelsens 

arbejde med at planlægge sæson 2019/2020: 

 

USA – en demokratisk model? 

Har skifergas en fremtid i Europa? 

Chr. IV og hans betydning for København 

Hvor går EU hen? EU's fremtid. Brexit. 

Hvad kan det moderne menneske bruge Søren Kierkegaard til? 

Plastik i havet – Plast og miljø 

Førreformatoren Jan Huus 

Infrastrukturen i Danmark i dag og i fremtiden 

Mulighed for ny form på møderne i Senior Øst – snakke og lære hinanden at kende 

Besøg på Fængselsmuseet – Vestre Fængsel 

Gobelinerne på Christiansborg 

Besøg på Frederiksberg Slot 

Racehygiejne 

Regensen 

Skatteskandalen 

Kina. Kultur. Uddannelse. Økonomi. Miljø. Udenrigspolitik. 



Wagner og Bayreuth 

Hvad er hvidvask af penge? Hvordan og hvor? 

Malerkunst - Kunsthistorie – Moderne Kunst – flere galleribesøg – besøg på KØS 

Industri og arbejde i billedkunsten 

Skildring af planteliv i billedkunst og videnskab 

Drømme 

Evidens for psykoterapi 

Er digitaliseringen løbet løbsk? 

Epigenetik 

Inflammatoriske sygdomme 

Prekarisering 

Antarktis – miljø og politik 

Kreta – kultur og geologi 

Biodiversitet 

Flygtningeintegration 

Kampen om demokrati 

Argumenter imod kvinder 

Mellemøsten 

Arkitektur 

Urban gardening – Øgroprojektet 

Danmarks største idrætsforening for ældre. Hvordan aktiverer man ældre? DGIs rolle 

Holger Bech Nielsen - standardmodellen 

Valgprognoser før og nu 

Økonomisk råd – Historie og hvor er vi på vej hen 

Besøg i Nationalpark Skjoldungernes Land 

Musik på hjernen. Hvorledes kan musik facilitere indlæring? – som eksempel 

Kunstig intelligens 

Philip Faber fra DR Musik 

Oversvømmelser – lokalt og globalt 

 

Også flere mulige foredragsholdere og eksperter blev nævnt. 

 

Aase Riis takkede på bestyrelsens vegne for de mange, forskelligartede og interessante 

forslag, som der nu vil blive arbejdet videre med. 

 

5. Forslag fra medlemmerne 
 

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Ingrid Sylvest Nielsen og Tom Carlsen er på valg og villige til genvalg 
 

Ingrid Sylvest Nielsen og Tom Carlsen blev genvalgt. 

 

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år  

Klavs Bender og Aase Riis er på valg og villige til genvalg 
 

Klavs Bender og Aase Riis blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt 
 



Tom Carlsen sagde om valget til Pensionistsektionen, at der kun havde været mulighed for 

ham for at stemme på én person, selv om vedtægterne gav mulighed for at stemme på op til 3 

personer. Han mente derfor, at valget burde gå om. Han havde fra DM fået det svar, at han 

kunne stemme igen og så på op til 3 kandidater. Det ville så være sidstnævnte stemme, der 

gjaldt, og den førstafgivne stemme ville blive slettet. Han mente dog ikke, at dette var en 

mulighed, hvis ikke alle, der havde afgivet deres stemme, havde fået samme besked. 

 
Tom Henriksen havde ligeledes sendt en e-mail til DM og dem, der havde lavet valgsystemet, 

om at proceduren ikke levede op til de gældende vedtægter. 

Tom Carlsen sagde, at han først senere havde fået at vide, at der var mulighed for at stemme 

på 3 kandidater.  

Ulla Retlev og flere andre tilkendegav, at de også kun havde haft mulighed for kun at stemme 

på én kandidat.  

Tom Carlsen spurgte forsamlingen om, hvor mange, der havde haft mulighed for kun at 

stemme på én kandidat. Det drejede sig om ca. 20 medemmer. Færre havde stemt på 3 

kandidater, da de fleste endnu ikke havde afgivet deres stemme.   

 

Tom Carlsen fra bestyrelsen i Senior Øst opfordrede medlemmerne til at stemme på Poul 

Høyer, der var medlem af både Seniorer Østs bestyrelse og af Pensionistsektionens bestyrelse.  

Eva Nørreslet og Ingelise Verdont, der begge deltog i generalforsamlingen, stillede ligeledes 

op til Pensionistsektionens bestyrelse. Førstnævnte mente ikke, at det var i orden, at 

bestyrelsen anbefalede én bestemt kandidat, når flere medlemmer stillede op. Aase Riis fra 

bestyrelsen i Senior Øst sagde, at Povl Høyer havde været med både i Pensionistsektionens 

bestyrelse og i Seniorer Østs bestyrelse i flere år, og at han havde leveret et stort stykke 

arbejde begge steder, ikke mindst med pensionisternes fremtidige placering i DM som en 

ordinær medlemsgruppe. 

 

Henrik Hagemann opfordrede herefter medlemmerne til at stemme på kandidater fra Seniorer 

Øst og sagde samtidig tak for en ordentlig samtale under generalforsamlingen. 


