
Referat af ordinær generalforsamling i DM-Seniorer Midtjylland 

onsdag den 4. december 2019 

Dagsorden:  

1.    Valg af dirigent  
2.    Valg af referent  
3.    Godkendelse af dagsorden  
4.    Bestyrelsens beretning  
5.    Forslag fra medlemmerne  
6.1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. Poul Grosen Rasmussen er på valg. Klaus Jachobsen er      
udtrådt. 
6.2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Jørgen Eie Christensen ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
7.    Valg af suppleant for 1 år. Paul Schmidt er på valg 
8.    Eventuelt 

 

Formand Jørgen Eje Christensen bød velkommen til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent: Ole Frederik Nielsen foreslås og vælges. Ole Frederik Nielsen 

konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af referent: Dot Reinau foreslås og vælges. 

 

3. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen godkendes  

 

4. Bestyrelsens beretning: Jørgen Eje Christensen fremlægger bestyrelsens beretning:    

 

Efter ekstraordinær generalforsamling den 20.2.2019 konstituerer bestyrelsen sig som 

følger: Formand: Klaus Jachobsen 

Kasserer: Dot Reinau 

Information mv.: Poul Grosen Rasmussen 

Menig : Jørgen Eje Christensen 

Suppleant : Paul Smith 

 

Vi har holdt korte bestyrelsesmøder i forbindelse med møderne i Akademikerhuset, og på 

formandens adresse i forbindelse med planlægning af årets arrangementer. 

Derudover har bestyrelsen stået for kaffebrygning samt opdækning mv. til møderne. 

 

Beklageligvis fik vi udsendt indkaldelsen til generalforsamling 2018 nogle dage for sent. 

Dirigenten konstaterede fejlen og erklærede generalforsamlingen for ugyldigt 

indkaldt. Bestyrelsen måtte indkalde til en ny generalforsamling januar 2019. En 

vedtægtsændring, der skulle give os et ekstra medlem i bestyrelsen, krævede en 

vedtagelse på den ordinære og på en ekstraordinær generalforsamling. Det lykkedes 

at få godkendt formandens beretning og at få ændret vedtægterne. Derefter kunne 

bestyrelsen konstituere sig som nævnt. 

 



Bestyrelsen har besluttet et fast minimumshonorar på 1.800 kr., hvis da ikke oplægsholder i 

stedet ønsker et par flasker vin. Beløbet svarer til honorar for foredrag på 

Folkeuniversitetet. Det har forenklet honoraraftaler, og det har ikke slået bunden ud 

af vores budget. 

 

Vores projekt med at synge en sang som indledning til vore møder blev kun delvist en 

succes. Vi manglede akkompagnement. 

 

Ved efterårets valg til DM Pensionistsektionen opstillede Klaus Jachobsen og Jørgen Eje 

Christensen som repræsentanter for Midtjylland. Jørgen Eje Christensen blev valgt 

som repræsentant for Midtjylland.  

 

Desværre meddelte DM-Midtjyllands formand Klaus Jachobsen medio august, at han af 

helbredsmæssige årsager måtte trække sig som formand. Derefter konstituerede 

bestyrelsen sig med Jørgen Eje Christensen som formand. Kasserer og information 

mv uden ændring, og Paul Smith som ordinært medlem. 

 

Vi har afholdt 9 arrangementer i løbet af året. I gennemsnit var vi 33 deltagere pr 

arrangement: 

Januar: Ane Ørgård Bramstoft: Selma Lagerlöfs Kristuslegender 

Februar: Henrik Hagemann: Arbejdet i Nordisk Råd 

Marts: Besøg på Aarhus Stadsarkiv 

Maj: Teater på Svalegangen 

Oktober: Niels Waage: Arbejdsrettens historie (togstop ændrede indholdet) 

November: Niels Waage: Arbejdsrettens historie. 

November: Svend Åge Madsen: Enden på tragedien. 

December: Arne Rolighed: Seniorlivet. 

 
Pr 1.9.2019 er vi 124 medlemmer. Det er en fremgang på 8 medlemmer. 

 

Medlemmerne opfordredes til at deltage i DM-Seniores årsmøde, som blev afholdt i Aarhus 

2019.  

 

Foreningen bestræber sig på at oprette et seniornetværk. Vær opmærksom på det i den 

kommende tid. 

 

Kassereren meddeler, at vi kommer ud af året med et lille overskud. Vi har lagt budget for 

det kommende år, og det ser ud til at vi skal bruge 31.000 kr. 

 

5. Indkomne forslag: Intet. 

 

6.1 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Poul Grosen Rasmussen genvælges. Paul 

Smith vælges. 

 



6.2 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Peter Magnussen vælges. 

 

7. Valg af suppleant: Vibeke Simonsen vælges. 

 

8. Eventuelt: Poul Gunder Nielsen spørger til nødvendigheden af et ekstra medlem i 

bestyrelsen. Det besvares af Jørgen Eje Christensen og Dot Reinau med omfanget af 

arbejdet med det praktiske i forbindelse med møderne. 

 

Ole Frederik Nielsen takker Jørgen Eje Christensen for den store indsats, han har gjort for 

DM-Seniorer Midtjylland.  

Ole Frederik Nielsen takker for god ro og orden og generalforsamlingen er slut. 

Skanderborg den 9.12.2019 

Dot Reinau, referent   Ole Frederik Nielsen, dirigent 

 


