Referat af generalforsamling den 23. april 2010
på Kolding Realskole.
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: ”Vores generalforsamling er beslutningsdygtig”
2. Valg af 2 stemmetællere. Mogens Bregendahl og Thomas Madsen blev valgt.
3. Styrelsens beretning og planer. Helle Byskov indledte med denne oplysning:
DP-seniorer har i dag 47 medlemmer. Et stabilt medlemstal. Vi er glade for at
kunne tiltrække nye medlemmer. Varm velkomst til Bente Bøttger og Inger
Marie Holck. – Vi er også glade for meget fine indlæg til ”Torvet” på vores
hjemmeside (www.privatskoleforeningen.dk/om_dp/dp_seniorer). Vi vil gerne
opfordre til flere indlæg. Vi har en idé om at lave interviews med nogle af jer.
Håber, I tager godt imod. - I styrelsen regner vi det for vores hovedopgave at
tilrettelægge to årlige arrangementer, hvor vi veksler mellem oplevelse og tid
til socialt samvær. – Vi forestiller os et besøg i Københavns nye skuespilhus til
foråret, lagt sammen med generalforsamlingen. Vi har endnu ikke taget stilling
til arrangementet for dette efterår. Vi modtager gerne idéer, og vi vil snarest
melde ud. – Helle betonede, at det er vigtigt for os, at både Kurt Ernst og Ebbe
Forsberg bakker op om DP-Seniorer. Deres deltagelse i vore møder markerer
klart, at vi er en del af Danmarks Privatskoleforening.
4. Godkendelse af regnskab. Flemming Keller fremlagde regnskabet og noterede et underskud på kr. 901,12, men status pr. 31/12 2009 endte dog med et plus
på i alt kr. 12.647,33 efter overførsel af kr. 13.548,45 fra 2008. Det blev godkendt uden bemærkninger. – Ole Grove Rasmussen til Flemming Keller: Fortæl lige, hvad Styrelsen har gjort for at skabe sikkerhed omkring regnskabet.
Flemming: Vi sender hele tiden foreløbige regnskaber ud til hele Styrelsen.
5. Indkomne forslag: Ingen forslag.
6. Fremlæggelse af kontingent på baggrund af styrelsens budget. Flemming
Keller: Et budget er et bud og et gæt. Kontingentet sættes op til 350 kroner. Vil
I godt ved indbetalinger skrive jeres navn forrest! Så kan jeg se, hvem der indbetaler hvad! - Vær lige lidt vakse her! (referentens opråb).
7. Valg. Karen Haugstrup og Per Birkebæk blev genvalgt. Ingen modkandidater.
Også genvalg til Thorkild Madsen (suppleant til bestyrelsen), Ole Grove
Rasmussen (revisor) og Tage Arentsen (suppleant for revisor).
8. Eventuelt. Ingen bemærkninger.
Stor applaus til Hans Jørgen Jørgensen for indsatsen som dirigent.
Referent: Per Birkebæk.

