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Referat fra generalforsamling i DP-senior d. 4. april 2014 i Næstved. 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne § 6.: 

 
1. Valg af dirigent. 
 Hans Jørgen Jørgensen blev valgt. 
 
2. Valg af 2 stemmetællere. 
 Anders Langskov og Bjarke Schmidt blev valgt. 
 
3. Styrelsens beretning om årets virksomhed og planer for det kommende 
 år. 
 Helle Byskov aflagde Styrelsens beretning med følgende emner: 
 Medlemstal, nye medlemmer, udmeldelser, kontingentforhøjelse, de to årlige 
 arrangementer. 
 Beretningen kan læses på DP's hjemmeside. 
 Arrangement 2014 efterår forgår i Sønderborg d. 26./27. september. 
 
4. Godkendelse af regnskab. 
 Regnskab 2013 - resultatet viste et underskud på kr. 4.959,00.  
 Status 2013 viser kr. 20.369,81 
 Regnskabet blev godkendt med applaus. 
 
5. Indkomne forslag. 

Med afsæt i opfordring fra Nordea (foreningens bank) er der fra Styrelsens side 
stillet forslag om en fuldmagtshaver. 

 Styrelsen indstillede Kurt Andersen som fuldmagtshaver til foreningens konto 
 reg.nr. 2411, konto 6449-693-092 i Nordea Bank. Dette er gældende, så længe 
 Kurt Andersen er medlem af Styrelsen. 
 Beslutning: 
 Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at vedtage ovenstående forslag. 
 Kommentar: 
 Ole Grove fandt, at ovenstående forslag faldt i tråd behovet for spredning af 
 oplysninger og myndighed i foreningen. 
 Overdragelse af oplysninger: 
 Flemming Keller overdrog en kopi af oplysninger vedr. DP-seniorer til Helle Byskov. 
 
6. Fremlæggelse af kontingent på baggrund af styrelsens budget. 
 Flemming fremlagde budget for 2014. 
 Budgettet viser et forventet overskud på kr. 1050,00.  
  
7. Valg.                                                                                                  
 Valg af Styrelsesmedlemmer: på valg var: 
 Karen Haugstrup og Kurt Andersen - begge blev genvalgt                                                                                                                                                      
 Valg af suppleant:  
 Loa Carnera genvalgt  
 Valg af revisor:  
 Ole Grove Rasmussen genvalgt. 
 Valg af revisorsuppleant:  
 Leif Laursen genvalgt. 
 



 
 

DP-Seniorer 

  

 
 
 
 
8. Eventuelt. 
 Ole Grove kom med en varm og velment tak til Styrelsen. 
 Samtidig opfordrede han - på vegne af visse medlemmer med stærkt følsomme musikører - styrelsen 
 til fremover at vælge sange med kun én melodimulighed.  
 Opfordringen skyldtes, at forsamlingen under afsyngelse af "Det er i dag..." sang de sidste to linjer på 
 to forskellige melodier, hvilket især var hårdt for de musikfølsomme ører. 
 Styrelsen er Ole Grove meget taknemmelig for opfordringen og lover at være meget omhyggelig 
 med valget af sange. 
 Helle Byskov påpegede, at styrelsen meget gerne modetager feedback, samt at 
 ideer til arrangementer er velkomne. 
 Karen Haugstrup opfordrede de nye medlemmer til at komme med indlæg på 
 "Torvet" - DP-seniorer på hjemmesiden. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 16.45 
 
 
Efterfølgende kom Ebbe Forsberg omkring emnerne: 
Forårets lockout samt konsekvenserne af samme, skoleledernes nye rolle, inklusion. 
 
Kurt Ernst uddybede ovenstående og påpegede, at det er en stor omvæltning for skolerne, 
men lagde også vægt på, at der er megen "skolefrihed" i reformerne.  
 
 
Ref. 
lc, 6. april 2014 
 
 

 

 


