
Referat af generalforsamling den 16. april 2011 
     på N. Zahles Seminarieskole. 
 

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. Signe Heister og Inger Marie Holck blev valgt. 
3. Styrelsens beretning og planer. Helle Byskov indledte med denne oplysning: 

DP-seniorer har i dag 43 medlemmer. Et stabilt medlemstal. Vi er glade for at 
kunne tiltrække nye medlemmer. Tak for den opbakning vi får til vore 
arrangementer og for de positive tilbagemeldinger, vi modtager. – For at få 
yderligere inspiration til vort videre arbejde har vi udarbejdet et lille 
spørgeskema, som vi håber I vil afsætte lidt tid til at besvare. Skemaet vil I få 
via e-mailen. - Helle omtalte vore arrangementer i Kolding og Aalborg. 
Arkitekt Johannes Exner var den helt store oplevelse i Kolding, mens Børge 
Krogh og hans kone var det centrale omdrejningspunkt i Aalborg. - 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. - Næste år kan foreningen fejre sit 5 års 
jubilæum. Vi er i tænkeboks: Hvordan fejre det bedst muligt?  

4. Godkendelse af regnskab. Flemming Keller fremlagde regnskabet og 
noterede sig et overskud på 10.194,56 (”Det havde jeg ikke regnet med.”) Vi 
fik et flot overskud på arrangementet i Aalborg hos Ninna og Børge Krogh. - 
Dirigenten: Dette fine regnskab med revisionspåtegningen ”alt er i orden” er 
hermed godkendt.   

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

Keller: Vi foreslår kontingentet på uændret 350 kroner og regner med 48 
medlemmer. 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. Helle Byskov og Flemming Keller genvalgt. Tage G. Arentsen nyvalgt. 
Ingen modkandidater. Kurt Andersen ligeledes nyvalgt som suppleant til 
bestyrelsen, Ole Grove Rasmussen (revisor) genvalgt og Leif Laursen nyvalgt 
som suppleant for revisor. 

8. Eventuelt. Ingen bemærkninger. 
 
Efter generalforsamlingen gav Ebbe Forsberg os spændende nyt fra Danmarks 
Privatskoleforening. 
Referent: Per Birkebæk / 01.05.2011 


