
DM-Seniorer Midtjylland 
https://dm.dk/sektorer-i-dm/pensionister/dm-seniorer/dm-seniorer-midtjylland 

 Nyhedsbrev December 2019 

  Møde i december   

 
Onsdag den 4. december kl. 11:30-15:00 

 
Generalforsamling og foredrag om seniorlivet 

 
DM’s lokaler Akademikerhuset, Åboulevarden 23, 2. sal Aarhus C. 

Tilmelding senest den 27. november på joergen.eie@gmail.com. Ledsager er velkommen. 

 

         Program 
 

Kl. 11.30 Velkomst og Frokost. 

 

Kl. 13.00 Sundhedspolitiske udfordringer. 
v/ Arne Rolighed. Cand. Scient. Pol. og tidligere sundhedsminister.  

 

Om foredraget oplyser oplægsholder følgende:  
Foredraget starter ud med at kigge i glaskuglen på befolkningsudviklingen i det kommende århundrede. Vi 

bliver ældre og ældre. Er det sundhedspolitikken, der virker? Hvad holder os sunde og raske, og hvad gør os 

syge? Garneret med små anekdoter ser vi på nogle forhold som gør os både sunde og glade hele livet. 

 

Men, men…. der er også skær i livets sejlads. Hvordan sikrer vi, at rette pille kommer i rette mund, når vores 

sundhed trues? Apotekerforeningen skønner at ca. 5000 menneske dør årligt grundet at rette pille ikke kommer 

i rette mund. 

  

Og hvad med ensomhed? Er vi i Danmark på rette spor, når vi forvalter, en politik der hedder: længst muligt i 

eget hjem?  Fører det til, at flere bliver ensomme? Og hvad gør vi, såfremt forskerne kan påvise at ensomhed er 

en af fremtidens store trusler mod sundhed? Og hvordan har etikken og moralen det – når vi i stigende grad 

æder os til døde samtidig med at vi på store TV-skærme ser at børn dør af sult? 

 

Kl. 14.00 Generalforsamling. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Godkendelse af dagsorden. 

4. Bestyrelsens beretning. 

5. Indkomne forslag.* 

6.1 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 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 1 suppleant for 1 år. Paul Smith er på valg. 

8. Evt. 

*) Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. november 2019 og fremsendes til Jørgen Eie 

Christensen på joergen.eie@gmail.com. 

 

           Vel mødt – Interesserede nye bestyrelsesmedlemmer opfordres til at give sig til kende. 

Evt. yderligere information på 29 71 44 23. 

 

Næste møde i DM-Seniorer Midtjylland er i januar måned 2020.  

Forårsprogrammet er under udarbejdelse og udsendes snarest.   
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