DP-Seniorer

Styrelsens beretning 2016

Medlemmer
Traditionen tro skal jeg indlede med at kunne konstatere et stabilt medlemstal på
46, hvilket er et par flere end sidste år.
Nogle få har opsagt deres medlemskab, herunder Per Braa, der af helbredsmæssige
årsager har måttet træffe den beslutning. Vi tænker meget på ham og siger ham tak
for hans engagement og deltagelse i vores arrangementer. Ligeledes har S.P. Olsen
måttet opsige sit medlemskab på grund af sygdom.
Heldigvis kan vi også i år byde velkommen til nogle nye medlemmer. Kirsten og
Peter Christensen-Dalsgaard, Per Lyngberg-Andersen, Marianne Persson, Tom
Søndergaard, Mogens Olesen, Lene Lykke og Kirsten Vase.
Kontingent
Kontingentet for dette år er på 300 kr. Styrelsen har hermed fulgt vores hidtidige
beslutning om ikke at ville have et stort overskud, men blot en "buffer" af mindre
størrelse. Flemming vil under et andet punkt på dagsordenen kunne uddybe dette
om nødvendigt.
Arrangementer
DP-Seniorernes to årlige arrangementer:
Generalforsamlingen blev afholdt i Faaborg, hvor vi både kom i arresten og på
byvandring med vægteren.
Ved generalforsamling var der en god debat, og Styrelsen siger stor tak for den
opbakning, vi fik til at fortsætte med at planlægge arrangementerne ud fra de
hidtidige kriterier, som er følgende:
de skal bringe os rundt i landet,

de skal have et varieret indhold,
der skal være tid til det sociale samvær,
og der skal ikke gås på kompromis med kvaliteten.
Det andet arrangement var en aften i Koncerthuset i København med rundvisning og
en hyggelig middag inden en dejlig koncert.

De kommende arrangementer er også ved at tage form; således kan vi allerede nu
fortælle, at den 7. til den 8. oktober går turen til Jelling. Kurt har meget mere herom.
Vedtægter
Styrelsen har i den forløbne periode arbejdet med en forslag til vedtægtsændringer.
Årsagen er blandt andet et ønske om at få ajourført og revideret de gamle
vedtægter, så de svarer til den faktiske situation.
Forslaget er fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så der på
forhånd har været lejlighed til at sætte sig ind i de foreslåede ændringer. Her skal
blot nævnes til par: "styrelse" ændres til "bestyrelse" og en tilføjelse, der giver
ansatte i sekretariatet mulighed for medlemskab. En gennemgang af forslaget er
punkt 5 på dagsordenen.
Kurt Ernst stoppet som formand for DP
I januar måtte DP sige farvel til Kurt Ernst som formand, og vi var mange - rigtig
mange, der deltog i hans reception. Fra DP Seniorerne fik vi derved lejlighed til at
takke ham for den store støtte og opbakning, han har givet os lige fra vores
forenings start. Samtidig kunne vi så byde ham velkommen i vores lille kreds.
Desværre kunne Kurt ikke være med i dag, da han er udenlands.
Vi kan så ønske Karsten Suhr til lykke med det nye job som formand og ser frem til et
godt samarbejde.
Valg

Som det fremgår af dagsordenen ønsker Loa ikke at genopstille. Jeg skal derfor takke
hende varmt for det store engagement hun har haft i at planlægge flere af vores
arrangementer. Loa er en ildsjæl, og det har DP-Seniorerne nydt godt af.
Og selvfølgelig stor tak til medlemmer og ledsagere for opbakning.
I skal vide, at det betyder meget for os i styrelsen at modtage feedback fra jer. Det
er til inspiration og er med til at vi holder gejsten oppe.

