
Referat af generalforsamling den 24. april 2009 
     på Nyborg Private Realskole. 
 

1. Valg af dirigent. Hans Jørgen Jørgensen blev foreslået og valgt med akklama-
tion. Han takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen 
var vedtægtsmæssigt indkaldt. 

2. Valg af 2 stemmetællere. Mogens Bregendahl og Thorkild Madsen blev valgt. 
3. Styrelsens beretning og planer. Helle Byskov indledte med denne oplysning: 

DP-seniorer har i dag 48 medlemmer. Et stabilt medlemstal, som vi er glade 
for. Giv os et praj om afgåede bestyrelsesmedlemmer. - I styrelsen regner vi 
det for vores hovedopgave at tilrettelægge to årlige arrangementer, hvor vi 
veksler mellem oplevelse og tid til socialt samvær. Et foreløbigt højdepunkt 
var vel den flotte – og dyre – aften i Operaen sidst i november. Af kommende 
arrangementer arbejder vi med muligheder i Silkeborg eller i Randers. I er alle 
velkomne til at komme med andre forslag, som vi kan overveje i Styrelsen. – 
Efter en ”svær fødsel” er hjemmesiden kommet op at stå. Ebbe Forsberg viste 
stor velvilje for projektet, og efter et fint parløb mellem Sekretariatets Johanna 
Sjøgren og Flemming Keller kom siden til at fungere. I finder nemmest vores 
hjemmeside ved at gå ind på DP´s hjemmeside (www.privatskoleforening.dk) 
og dér klikke videre til os. – Helle betonede også, at det er vigtigt for forenin-
gen, 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 Privatskole-
forening. 

4. Godkendelse af regnskab. Flemming Keller fremlagde regnskabet og notere-
de et overskud på 13.548,45. Det blev godkendt uden bemærkninger. 

5. Indkomne forslag: Styrelsen foreslog tre ændringer til foreningens vedtægter. 
De er udtryk for en ajourføring og intet andet. Tak for stor hjælp undervejs til 
Hans J. Jørgensen! 

6. Fremlæggelse af kontingent på baggrund af styrelsens budget. Flemming 
Keller oplyste, at han havde lavet budgettet på baggrund af 50 medlemmer 
(ikke de faktuelle 48). Kontingent er uændret 300 kroner for 2009. Vi regner 
ikke med tilskud fra DP. Alligevel opererer vi med et overskud i år på ca. 
7.500 kr. 
Flemming beklagede sig lidt over, at det nogle gange var svært at finde ud af, 
hvem der indbetalte hvad. Vær lige lidt vakse her (referentens opråb!). 

7. Valg. Helle Byskov, Flemming Keller og Kurt Simonsen blev genvalgt. Ingen 
modkandidater. Også genvalg til Thorkild Madsen (suppleant til bestyrelsen), 
Ole Grove Rasmussen (revisor) og Tage Arentsen (suppleant for revisor). 

8. Eventuelt. Tak fra Kurt Andersen for modtagelsen i foreningen! 
 
Stor applaus til Hans Jørgen Jørgensen for indsatsen som dirigent. 
Referent: Per Birkebæk. 


