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Styrelsens beretning 2015 

Medlemstallet er atter i år stabilt og ligger på 41. Siden stiftelsen af foreningen har det svinget 

mellem 40 og43. 

I lighed med tidligere år har der været en tilgang af nye medlemmer, ligesom nogle få ikke har  

fornyet deres medlemsskab.  

 I år kan vi således byde velkommen til: Herluf Eriksen fra Institut Sankt Josef og  

Jørgen-Ole Bøss fra Esbjerg Realskole og så Ebbe Forsberg, som vi for nylig sagde farvel til i DP- 

 sekretariatssammenhæng. 

 I denne forbindelse skal det nævnes, at styrelsen er ved at have færdigudarbejdet en folder om 

DP-Seniorerne  for bedre og mere direkte at kunne informere mulige nye medlemmer om fore-

ningen. 

 Vi beder i øvrigt medlemmerne give besked, hvis der er potentielle medlemmer, vi skal sende 

 den til. 

 

Sidste år blev kontingentet sat op med 50 kroner til 350 kr. Dette beløb har styrelsen besluttet 

 at fastholde, idet vi regner med fortsat at kunne holde det samme aktivitetsniveau som hidtil. 

 Flemming vil ved et senere punkt kunne uddybe dette. 

 

 

DP-Seniorernes to årlige arrangementer. 

Det første var et besøg på Herlufsholms kostskole, hvor rektor Klaus Eusebius Jacobsen fortalte 

om skolens historie og traditioner, hvorefter han gav os en rundvisning på det store skole - 



kompleks. 

Det andet arrangement gik til Sønderborg Slot og  Dybbøl. Det blev for alle en uforglemmelig 

 oplevelse. På Sønderborg Slot var vores særdeles kompetente og fængslende guide museumsle

der Inge Adriansen, og ved Dybbøl Banke var guiden nok af en anden karakter, men så sandelig 

også utroligt engageret i sit emne. 

Se i øvrigt om disse arrangementer på vores hjemmeside. 

Karakteristisk for begge arrangementer var udover de fine oplevelser den gode tid til det sociale

 samvær under og efter de gode middage. 

I styrelsen fortsætter vi med at planlægge de næste arrangementer ud fra de hidtidige 

 præmisser: 

 de skal bringe os rundt i landet, 

 de skal have varieret indhold, 

 der skal være tid til det sociale samvær 

 der skal ikke gås på kompromis med kvaliteten. 

Det er ligeledes vores ønske, at så mange om muligt får lejlighed til at kunne deltage i general- 

forsamlingen, hvad enten man ønsker at være med til hele det planlagte arrangement eller man

 udelukkende vil deltage i selve generalforsamlingen. 

 Styrelsen bestræber sig på at gøre arrangementerne så rimelige prismæssigt som muligt vores 

 præmisser taget i betragtning. 

 

 

Arbejdet med planlægningen af de kommende 2 arrangementer er vi i gang med.  

Her har vi blandt andet talt om Koncerthuset i København og/ eller Mosgaard Museum; men er 

meget åbne for andre ideer. 

Vi hører i øvrigt gerne fra medlemmerne, om der er interesse for vores ideer til disse 

 arrangementer. 



Også i år skal der lyde en stor tak for hjælp fra sekretariatet Tak til  Kurt Ernst og i år særligt tak  

til Ebbe Forsberg, som blev fejret helt som fortjent ved en fantastisk afskedsreception. 

 Her havde vi fra DP-Seniorerne også lejlighed til at sige ham stor tak for hans uforlignelige 

 arbejde ikke blot med at få stiftet vores forening, men også siden da ved at bistå os på alle 

 måder med råd og vejledning. 

Nye tider er det altså blevet, nu hvor Ebbe har forladt Sekretariatet, men vi ved at vi er i gode 

 hænder, idet Søren Lodahl har givet tilsagn om at fortsætte hvor Ebbe slap. 

 Sluttelig skal der lyde en meget stor tak til medlemmerne og deres ledsagere for den fine 

 deltagelse i arrangementerne i årets løb. Det er inspirerende og altafgørende for foreningens 

 fortsatte virke. 

 

 


