
Referat af generalforsamling d. 17. juni 2021 på Livø for  

DM-Seniorer Nordjylland 

Til stede: 19 medlemmer (ud af foreningens 47 medlemmer) 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

Til dirigent valgtes Keld Kollerup Kvist 

Til referent valgtes Else Hvid Jensen 

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var indkaldt rettidigt 

med 3 ugers varsel. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand Henrik A. Nielsen gennemgik bestyrelsens beretning, som er 

udsendt pr. mail til alle medlemmer. 

Beretningens hovedpunkter var: 

• Bestyrelsens mødeaktivitet 

• Arbejdet i bestyrelsen for pensionistforeningen  

• Vedtægtsændring i DM´s hovedbestyrelse m.h.t. organisation og nye 

navne til DM´s afdelinger 

• Metode til valg af repræsentanter til bestyrelsen for 

pensionistforeningen 

• Databeskyttelsesloven og dens betydning for pensionistsektionen og de 

regionale afdelinger. 

• Afholdte aktiviteter 

• Planlagte aktiviteter for resten af 2021 

o Frederikshavns Havn – 24. august 2021 

o Museet for Papirkunst – 16. september 2021. Deltagerne skal 

betale entre, mens foreningen betaler honorar til oplægsholder.  

o På knæ for livet – 13. oktober 2021 

o Energisektorens udvikling i Danmark – 10. november 2021 

o Generalforsamling – 1. eller 2. december 2021 

 

• Økonomi 

Birgitte Wåhlin gennemgik regnskab og budget for 2021 (se bilag) 



 

Den samlede beretning blev godkendt, herunder bestyrelsens fortsættelse 

p.g.a. corona indtil denne generalforsamling 

 

3. Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen ønskede forslag fra DM’s Hovedbestyrelse til navn for 

pensionistsektionens afdelinger til drøftelse. Navneændring kræver 

vedtægtsændring. Forslaget kunne ikke behandles, idet vedtægtsændringer 

kræver at 50% af foreningens medlemmer skal være til stede. Forslaget 

udsættes til næste generalforsamling. 

 

4. Indkomne forslag. 

Der var ikke kommet forslag ind. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 ½  år 

Birgitte Wåhlin og Jens Topholm genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer 

 

6. Valg af suppleanter for ½ år 

Ninna Monrad og Diana Parmann genvalgtes som suppleanter. 

 

7. Evt. 

Der fremkom forslag til nye aktiviteter: 

• Regan Vest 

• Vendsyssel Museum for at se udstillingen med bl.a. kranier. 

• Limfjorden 

 

Referent 

22.06.2021 Else Hvid Jensen 

 

 


