
Referat af generalforsamling den 13. april 2013 på 

Pharmakon i Hillerød.  
 

1. Valg af dirigent. Hans Jørgen Jørgensen blev foreslået og valgt med 

akklamation. Han takkede for valget og konstaterede derefter, at 

generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indkaldt. 

2. Valg af 2 stemmetællere. Leif Laursen og Ole Grove-Rasmussen blev valgt. 

3. Styrelsens beretning og planer. Helle Byskov så tilbage på det forløbne 

foreningsår. Hun mindedes Bianca fra Brenderup, som døde i årets løb. Bianca 

var med fra foreningens start og et fornemt og elskeligt menneske. To 

arrangementer blev mindeværdige: Generalforsamlingen på Marie Jørgensens 

Skole i Odense, hvor Kjeld Holm holdt et forrygende foredrag - og "Sort sol"-

udflugten til marsken, som oplevede stor tilslutning. - Vi prøver at komme 

rundt i landet, men kvaliteten skal holdes. Det samme skal kontingentet, helst 

passende lavt. Vi har et lille smertensbarn, og det er vores hjemmeside. 

Udviklingen af den skal koordineres med DP, og det giver en vis form for 

afventende afhængighed. - I vinter ønskede Per at udtræde af bestyrelsen, og 

han blev afløst af en anden ildsjæl, suppleanten Kurt Andersen. - Om de 

kommende arrangementer: Kurt har kontakter til Herlufsholm. Og allerede nu 

kan vi melde, at fredag-lørdag den 4.-5. april 2014 danner Herlufsholm 

rammen om vores forårs-generalforsamling. I efteråret 2013 bliver Århus med 

AROS centrum for os. Datoen er ikke fastsat, fordi vi er afhængige af 

offentliggørelsen af repertoire-planer for teater og musikhus. - Helle takkede 

afsluttende DPs sekretariat og sine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde.  

4. Godkendelse af regnskab. Flemming Keller fremlagde regnskabet og 

noterede sig et lille underskud . Status pr. 31/12 2012  viste dog en pæn 

beholdning på 25.328,81 kroner. Revisor Ole Groves påtegning vil glæde 

enhver regnskabsfører. - Regnskabet godkendt.    

5. Indkomne forslag: Ingen forslag. 

6. Fremlæggelse af kontingent på baggrund af styrelsens budget. Flemming 

Keller foreslog uændret kontingent på 300 kroner. Vi har med ca. 44 

medlemmer stadig en "buffer". En kort debat om overførelsestal ændrede ikke  

budget 2013.     

7. Valg. Tage G. Arentsen, Helle Byskov og Flemming Keller genvalgt. Ingen 

modkandidater. Loa Carnera nyvalgt som suppleant til bestyrelsen, Ole Grove 

Rasmussen (revisor) genvalgt og Leif Laursen genvalgt som suppleant for 

revisor. 

8. Eventuelt. Ingen bemærkninger. 

Helle Byskov: Tak til vores markante dirigent, Hans Jørgen J. - Efter 

generalforsamlingen: Nyt fra sekretariatet ved Ebbe Forsberg. En ren gyser!  

Referent: Per Birkebæk / 15.04.13 


