DP-Seniorer

Referat af generalforsamling den 4. april 2008
på Kirstine Seligmanns Skole i Vejle.
1. Valg af dirigent. Hans Jørgen Jørgensen valgtes. Han konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt, og at den dermed er beslutningsdygtig.
2. Valg af 2 stemmetællere

. Mogens Bregendahl og Thorkild Madsen valgtes.

3. Styrelsens beretning og planer. Helle Byskov indledte med at oplyse, at foreningen nu har 51 medlemmer, et absolut tilfredsstillinde antal, men også med plads
til flere. Hun opfordrede derfor til, at medlemmerne var med til at få øje på potentielle
nye.
Det regnskabsmæssige har i samarbejde med sekretariatet fået lettere arbejdsgange,
så det fremover ikke er så tidkrævende.
Styrelsens væsentligste arbejde er at planlægge og gennemføre årets 2 medlemsmøder, som skal byde på fælles oplevelser, samvær og kulinarisk nydelse.
Foreningen er taknemmelig over, at Kurt Ernst og Ebbe Forsberg afser tid til at deltage i vore møder, hvilket bekræfter den tætte kontakt til DP.
Efterårets arrangement i Århus havde fin tilslutning, og efter oplæg fra dette møde
satser styrelsen på, at vi i år skal i Operaen i København, hvor repertoire-planen peger i retning af sidst i november og ”La Traviata”. Formanden tilføjede, at prisen inkl.
spisning bliver mindst en ”tusse”.
DP´s hjemmeside har et link til Seniorerne, og medlemmerne er meget velkomne til
at bidrage.
4. Godkendelse af regnskab. Flemming Keller gennemgik regnskabets få poster.
Resultatet er et overskud på næsten 2.300 kr. Startkapitalen fra DP på 12.000 kr. er
ændret fra lån til gave. Bogholderiet er nu flyttet fra sekretariatet til kassereren. –
Godkendt uden bemærkninger.
5. Indkomne forslag. Der var intet.
6. Fremlæggelse af kontingent på baggrund af styrelsens budget
. Der budgetteres med 50 medlemmer, som betaler 300 kr. (Det har de allerede gjort!) Den væsentligste udgift er 8.000 kr. til dagens operagæster. Forslaget betyder et overskud på
1.240 kr. – Kurt Ernst fik her ordet for at meddele, at DP giver et tilskud på 6.000 kr.
til årets drift.
7. Valg. Karen Haugstrup blev genvalgt. Hans Jørgen Jørgensens plads i styrelsen
blev overtaget af Per Birkebæk, og Thorkild Madsen blev suppleant. Ole Grove Rasmussen genvalgtes som revisor med Tage Arentsen som suppleant.
8. Eventuelt. Helle overrakte Hans Jørgen en flaske med tak for indsatsen i foreningens start. Han lovede til gengæld at stå til rådighed efter behov.
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