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Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 

d. 25. februar 2022 
 

 

 

Sidste generalforsamling holdt vi for præcis seks måneder siden den 27/8 2021. Derfor vil 

denne beretning være lidt kortfattet. 

  

I den periode har vi holdt to bestyrelsesmøder og tilsvarende møder med koordinatorerne. Vi 

plejer at have en rytme med at lægge disse to møder på samme dag, så vi kan komme med 

friske informationer til koordinatorerne umiddelbart efter bestyrelsesmødet, men da der 

jævnligt har været relativ få informationer, har vi med koordinatorernes godkendelse valgt at 

gå fra fire til tre møder om året: Et i september, et i januar og et ved sæsonens afslutning i 

april. Fremover vil de væsentlige nyheder fra bestyrelsen også komme på vores hjemmeside, 

så det kan anbefales jævnligt at holde sig ajour der. Det er vores håb, at også holdene vil 

bruge denne kommunikationskanal, så hjemmesiden bliver en integreret del af foreningens 

drift. 

  

Ellers må vi konstatere, at vi er godt i gang efter Corona-perioden. Vi sluttede året af med et 

medlemstal på 319, fordelt på 22 hold. Siden er der i januar kommet et nyt hold, Opera, som 

er kommet godt i gang med pt. 18 deltagere. Det giver lige nu 23 hold. Ved årets afslutning 

har vi altså ca 50 færre medlemmer. Vi tror, at det er eftervirkninger af Coronaen.   

Ved sæsonstart i september besluttede vi at sænke kontingentet til det halve for hele 

sæsonen. Det skulle ses som en kompensation for coronanedlukningen i sæsonen 2020/21.   

 

Det har været bemærket fra nogle medlemmer, om det var nødvendig at beholde vore lokaler 

her i Toldbodgade. Vi mener, at de er vigtige at beholde lejemålet til vores aktiviterer: Her 

har vi kontoret med ugentlig træffetid,  her kan vi holde fællesarrangementer og ikke mindst 

er der tretten hold, der mødes her. Det er 238 medlemmer – knap 75 % af alle medlemmer, 

som på ugebasis møder her. De resterende hold mødes ude i andre lokaliteter. Det kan være 

begrundet i, at det er mere praktisk og/eller fordi der ikke er plads her i lokalet.   

Vi vurderer jævnligt vores lokalesituation, da vi er afhængige af at kommunen beholder 

deres lejemål til brug for Sundhedshuset. Foreløbig har de lejekontrakt indtil 2028, så vi ser 

tiden an og kan på sigt være interesseret i at finde nye egnede lokaler. Derfor er det vigtigt, 

at vi har en god økonomi, da der kan blive omkostninger til flytning, istandsættelse og evt. 

indskud. 

 

Vi er kommet ud af takt mht. at arrangere sociale arrangementer. Vi arbejder på det, så der 

skal nok komme noget senere. Her må jeg endnu engang minde om, at foreningen betaler en 

rimelig udgift, hvis et hold laver et arrangement, hvor der er adgang for alle medlemmer. 
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Yderligere vil jeg sige, at vi er meget modtagelige, hvis nogen har ideer til 

fællearrangementer. 

 

På administrationssiden er der nu udsigt til, at vi får den nye printer. Dermed håber vi at 

kunne yde en bedre service over for de hold, der måtte have behov for at printe til brug på 

holdet.   

 

Vi vil fastholde den tilmeldingsprocedure, som vi startede sidste forår. Dvs. at hver 

koordinator spørger på sit hold om hvem, der fortsætter den følgende sæson. Derefter vil der 

være en tilmeldingsprocedure for medlemmer, der ønsker at komme på et nyt hold og helt 

nye medlemmer, der ønsker at være med til vore aktiviteter. Nærmere herom, når 

sæsonafslutningen nærmer sig.  

DGP fungerer ved frivillig arbejdskraft, og derfor vil vi takke alle de gode kræfter, der 

bidrager til foreningens fortsatte drift, herunder ikke mindst koordinatorerne og underviserne 

på sprogholdene, der lægger et stort arbejde i at forberede og afvikle timerne.  

 

På bestyrelsens vegne 

TorbenYngve Larsen 

Formand 
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