DP-Seniorer
Referat fra generalforsamling i DP-seniorer d. 17. april 2015 i Fåborg.
Dagsorden ifølge vedtægterne § 6.:
1.

Valg af dirigent.
Hans Jørgen Jørgensen blev valgt.

2.

Valg af 2 stemmetællere.
Anders Langskov og Ebbe Forsberg blev valgt.

3.

Styrelsens beretning om årets virksomhed og planer for det kommende
år.
Helle Byskov aflagde styrelsens beretning med følgende emner:
Medlemstal p.t. 41, 3 nye medlemmer, udmeldelser, kontingent kr. 350, de årlige
arrangementer, det kommende samarbejde med Søren Lodahl, styrelsens arbejde
med en introduktionsfolder til potentielle nye medlemmer.
(Beretningen kan læses på DP's hjemmeside)
Styrelsen bad forsamlingen om en tilkendegivelse på antallet af årlige arrangementer med overnatning. Der var stor opbakning til at fortsætte det nuværende
koncept med to årlige arrangementer med overnatning - en generalforsamling i
foråret og et socialt/kulturelt i efteråret.
Arrangement i efteråret 2015: der arbejdes med flere muligheder bl.a. Århus/
Moesgaard
Ebbe Forsberg opfordrede til, at DP-seniorer så vidt muligt besøgte privatskoler i
arrangementsbyen.

4.

Godkendelse af regnskab.
Regnskab 2014 - resultatet viser et overskud på kr. 9640,10.
Status 2014 viser kr. 30.359,91
Regnskabet blev godkendt med applaus.

5.

Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

6.

Fremlæggelse af kontingent på baggrund af styrelsens budget.
Flemming fremlagde budget for 2015. Kontingent kr. 350,00
Med forventning om 44 medlemmer viser budgettet et overskud på kr. 700,0

7.

Valg.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg var:
Helle Byskov, Flemming Keller, Tage Arentsen - alle blev genvalgt
Valg af suppleant:
Loa Carnera genvalgt
Valg af revisor:
Ole Grove Rasmussen genvalgt.
Valg af revisorsuppleant:
Leif Laursen genvalgt.

8.

Eventuelt.
Der var et ønske om at få tilsendt medlemsliste, hvilket Flemming Keller sørger
for.

Helle Byskov takkede dirigenten og forsamlingen. Generalforsamlingen sluttede kl. 18.40
Efterfølgende fortalte Kurt Andersen om den seneste udvikling inden for ledelsesorganisationerne
under de frie skoler.
Ebbe Forsberg kom omkring emnerne: Fusion af skoleforeninger, følgerne af OK-forhandlingerne,
stigningen i elevtallet, grundskolebegrebet.
Ref., lc, 6. april 2015

