
Referat af generalforsamling den 16. marts 2012 
     på Marie Jørgensens Skole, Odense.  
 

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. Bjarne Fredsgaard og Flemming Køhler blev valgt. 
3. Styrelsens beretning og planer. Helle Byskovs beretning sendes særskilt ud 

til medlemmerne. Helle konstaterede, at DP-Seniorerne i år kan fejre 5-års 
jubilæum. Foreningen blev grundlagt på et møde på Brenderup og Omegns 
Realskole, indkaldt af DPs ledelse. Ideen til vores forening stammer således fra 
Kurt Ernst og Ebbe Forsberg. Vi skylder dem stor tak for dette initiativ. - At 
skabe en forening for tidligere ledere og bestyrelsesmedlemmer var i sig selv 
en smuk tanke, der bundede i erkendelsen af, at man også efter endt aktivt 
skoleliv kan have stor interesse i dels fortsat at have kontakt til de mennesker, 
man har kendt via sit arbejdsliv, dels fortsat at kunne følge med i, hvad der 
sker på privatskoleområdet. - Af kommende planer nævnede Helle efterårets 
tur til Vadehavet for at se "Sort Sol" og næste forårs aktiviteter med 
udgangspunkt i Roskilde. - Helle takkede afsluttende sine bestyrelseskolleger 
for et godt samarbejde. - Hans Jørgen J.: Beretningen godkendt. 

4. Godkendelse af regnskab. Flemming Keller fremlagde regnskabet og 
noterede sig et lille overskud. - Ole Grove kommenterede: Flemmings 
materiale til revisor er i en forbilledlig stand. - Regnskabet godkendt.    

5. Indkomne forslag: Ingen forslag. 
6. Fremlæggelse af kontingent på baggrund af styrelsens budget. Flemming 

Keller: Vi foreslår kontingentet sat ned til 300 kroner. Vi har med 44 
medlemmer oparbejdet en "buffer".  

7. Valg. Karen Haugstrup og Per Birkebæk genvalgt. Ingen modkandidater. Kurt 
Andersen ligeledes genvalgt 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.  
Før generalforsamlingen sang to elever fra Marie Jørgensens Skole, Mie 
Blomberg og Sofia Florio smukt tre sange for de forsamlede. Kurt Ernst gav en 
stærk og meget personlig situationsberetning. Biskop Kjeld Holm holdt forårets 
mest inspirerende foredrag. - Ved festmiddagen om aftenen på Hotel Plaza fik vi 
forrygende sang og musik af duoen Anette Buonaventzen og Pojken Flensborg. - 
Vi glæder os til five more years med foreningen!  
Referent: Per Birkebæk / 28.03.12 


