DP-Seniorer

Beretning 2008
DP-Seniorer har i dag 51 medlemmer, et antal vi absolut er tilfredse med, men det hindrer
os ikke i fortsat at kontakte potentielle medlemmer, ligesom vi stadig opfordrer alle
medlemmer til at give styrelsen besked, hvis der er nogen, vi burde kontakte.
Udover at kontakte potentielle medlemmer har styrelsens arbejde bestået i at samarbejde
med DP’ s sekretariat om at få etableret nogle lettere arbejdsgange, når det drejer sig om
det regnskabsmæssige i foreningen. Et arbejde, som for kassereren har været
tidskrævende, men som fremover vil lette hans arbejde.
Den del af styrelsens arbejde, vi regner for væsentligst, er at få arrangementerne for
medlemmerne planlagt, så de byder på både oplevelser, kulinarisk fornøjelse og tid til
socialt samvær.
Derudover er det en meget stor glæde, at både Kurt Ernst og Ebbe Forsberg deltager i
medlemsmøderne, så vi dermed stadig føler en tæt kontakt til DP.
Sidste arrangement blev afholdt i Århus, hvor vi kunne glæde os over en fin tilslutning, og
hvor vi fik carte blanche af deltagerne til at gå videre med planen om en aften i Operaen i
København. Vi arbejder videre med den og kan foreløbig se, at vi nok, på grund af den
foreløbige repertoireplan kommer hen i november, før en sådan aften kan komme på tale.
Vi satser på den 29. november, hvor man opfører La Traviata.
Vi må straks sige, at prisen for en sådan aften med en buffet eller middag sniger sig op på
en god ” tusse” .
I øvrigt er vi stadig meget glade for at få ideer fra medlemmerne til arrangementer og
steder, hvor vi kan afholde dem.
Et forslag om at afholde et arrangement på Hornstrup har været undersøgt, og vi er siden
da blevet opfordret til at overveje det igen, så vi vil da gerne tage det med i vores
planlæggelse blandt andet ud fra, at det er et sted, hvor vi har tilbragt en del timer i
forbindelse med diverse kurser.
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Vi gør opmærksom på, at vi efter generalforsamlingen efter aftale med sekretariatet vil
være på DP’ s hjemmeside, og vi vil her løbende sætte referater, billeder og andet ind om
vores lille forening.
Vi modtager også gerne indlæg fra medlemmerne.
Af de medlemmer, der blev valgt til styrelsen på den stiftende generalforsamling har to
valgt at gå fra. Finn Alexander Holst fratrådte ret hurtigt for at få mere tid til andet arbejde,
og Hans Jørgen Jørgensen, der har været sekretær i styrelsen, har meddelt, at han ikke
ønsker genvalg. Vi siger ham tak for et godt stykke arbejde i forbindelse med etableringen
af foreningen. Vi har nydt godt af hans store erfaring på det foreningsmæssige område.
Jeg håber derfor, at der er andre, der kan have lysten og tiden til at stille op til valget
senere på denne generalforsamling.
Jeg skal på styrelsens vegne sige Kurs Ernst og Ebbe Forsberg en stor tak for deres
hjælpsomhed og støtte både økonomisk og på anden vis. Det betyder meget for os at
vide, at der er så stor lydhørhed over for vores ønsker og ideer fra DP’ s side.
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