DP-Seniorer
Referat fra generalforsamling i DP-seniorer d. 17. april 2016 i Kerteminde.
Dagsorden ifølge vedtægterne § 6. (2015):
1.

Valg af dirigent.
Hans Jørgen Jørgensen blev valgt.

2.

Valg af 2 stemmetællere.
Mogens Olesen og Allan Henriques 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. 46, 8 nye medlemmer, 2 udmeldelser, kontingent kr. 300.
Kriterierne for de årlige arrangementer - (de skal bringe os rundt i landet, de skal have

varieret indhold, der skal være tid til socialt samvær, der skal ikke gås på kompromis med kvaliteten).

Det kommende arrangement i Jelling d. 7. og 8. oktober, vedtægtsændringer.
Farvel til Kurt Ernst og goddag til Karsten Suhr.
Beretningen blev godkendt (kan læses på DP's hjemmeside)

4.

Godkendelse af regnskab.
Regnskab 2015 - resultatet viser et overskud på kr. 8152,47
Status 2015 viser kr. 38.512,38
Regnskabet blev godkendt med applaus.

5.

Indkomne forslag.
Styrelsens for slag til revision af foreningens vedtægter.
Det fremsendte forslag blev vedtaget med følgende ændringer:

§4.1. Kontingent fastsættes af bestyrelsen. og indbetales på en konto hos kassereren. slettes
§11.1. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med disse love ændres til
vedtægter og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
§12.1. Den af generalforsamlingen valgte revisor kontrollerer regnskabets rigtighed og påser, at
bestyrelsen har administreret i overensstemmelse med lovene ændres til vedtægterne og
generalforsamlingsbeslutninger.
I underskriftsdelen blev det besluttes at stryge betegnelsen kasserer

19 medlemmer ud af 21 stemmeberettigede stemte for ændringerne.

6.

Fremlæggelse af kontingent på baggrund af styrelsens budget.
Flemming Keller fremlagde budget 2016. Kontingent fastholdes på kr. 300,00
Med forventning om 45 medlemmer viser budget 2016 et overskud på kr. 400,00
Flemming argumenterede for nødvendigheden af at have en kapital på ca.
kr. 30.000,00 af hensyn til eventuel forudbetaling i forbindelse med arrangementer.
Budget 2016 godkendt.

7.

Valg.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var:
Karen Haugstrup, Kurt Andersen - begge blev genvalgt
Valg af suppleant:
Peter Christensen Dalsgaard blev valgt
Valg af revisor:
Ole Grove Rasmussen genvalgt.
Valg af revisorsuppleant:
Leif Laursen genvalgt.

DP-Seniorer
8.

Eventuelt.
Kurt Andersen:
Det kommende arrangement ligger d. 7.- 8. oktober 2016 i Jelling med besøg på
Kongernes Jelling samt middag og overnatning på Sinatur Hotel Haraldskær.
Tilkendegivelse om deltagelse senest ultimo april.
Karsten Suhr:
DP's nye formand fortalte om nogle af foreningens aktuelle opgaver:

Flytning af sekretariatet, privatskolernes forpligtelse i forbindelse med undervisning af
flygtningebørn, børnekonventionen/udskrivning af elever, tilsynsområdet, fusionsovervejelser
med private gymnasieskoler, undersøgelse vedr. hvorledes de private skoler formår at løfte
elever (undersøgelsen kan læses DP's hjemmeside)

Stor ros til foreningens hjemmeside.
Helle Byskov takkede Karsten Suhr, dirigenten og forsamlingen.
Generalforsamlingen sluttede kl. 17.55.
Ref., lc, 18. april 2016

