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Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 

d. 24. februar 2023 

 

 
2022 har været det første hele år efter corona-perioden. Vores medlemstal er igen støt 

stigende, hvilket betyder, at vi nu er oppe på 320 medlemmer. 

  

Vi er kommet ind i den nye rytme, hvor vi holder bestyrelsesmøde og efterfølgende møde 

med koordinatorerne tre gange om året: Første møde omkring 1. oktober, hvor vi mødes 

med koordinatorerne for at have føling med hvordan holdene er kommet i gang efter 

sommerpausen, og så et møde i januar, hvor vi behandler økonomien og starter med at line 

op til generalforsamlingen i februar, og så det sidste møde senere i april ved årets afslutning, 

hvor vi informerer om de deadlines, der ligger forude med henblik på tilmeldingsproceduren 

for den følgende sæson. Det er vigtigt for bestyrelsen at have kontakt med koordinatorerne, 

så der sker en information begge veje. Ellers kan bestyrelsen have svært ved at have føling 

med det, der sker på de 22 hold i foreningen. Antallet af hold er nogenlunde stabilt et par er 

gået ud og et nyt hold er nu stabilt kørende med 22 deltagere. 

  

Medlemstallet er en god indikator for, hvordan det går med vores økonomi. Vi har gennem 

flere år arbejdet på at få nedbragt vores egenkapital ved f.eks at have et større forbrug, og 

det har vi ikke haft succes med. Derfor vil bestyrelsen i det kommende budget foreslå en 

nedsættelse af kontingentet, hvilket bestyrelsen besluttede allerede på sit møde i januar.  

 

Jeg plejer at komme med en bemærkning om vores lokaler her i Toldbodgade. Vi har et godt 

samarbejde med Silkeborg Kommunes sundhedsafdeling, som har til huse i stort set hele 

bygningen. Som nævnt ved flere lejligheder bytter vi parkeringspladser, og det er en god 

løsning for begge parter. Problemet med den store sten ved Toldbodgade er løst meget 

pragmatisk ved, at ingen vil røre ved den, så nu sætter vi en primitiv afskærmning op, så 

bilisten ikke kører på.  

    

Gennem flere år har der været lidt usikkerhed om, hvorvidt vi kan blive boende i lokalerne 

her i Toldbodgade, men vi er fortsat indstillet på at blive her på adressen, da vi her har gode 

rammer til vore aktiviteter. Ca.75% af medlemmerne har deres faste gang her, møder 

afholdes her,  og den faste kontorbetjening udgår herfra. 

 

I fremtiden vil vi satse på at få gang i flere sociale arrangementer, så vi kan skabe bedre 

fælles rammer for alle medlemmer.  I maj arrangerede vi en bustur til Christiansfeld med et 

stop ved havnen i Vejle for at se det nye Fjordenhus. Efterfølgende var der rundvisning på 

Grænselandsmuseet. Endemålet var Christiansfeld, hvor vi fik den medbragte frokost og 

derefter en guidet rundvisning i byen. Alt i alt var det en fin dag for de næsten 50 deltagere. 

Her vil jeg også minde om, at mange hold kan bidrage med arrangementer, hvor der er  
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adgang for alle medlemmer. Vi har stadig en regel om, at såfremt et hold har et arrangement 

vil foreningen betale en rimelig stor del af udgiften, hvis der er adgang for alle medlemmer. 

   

DGP hedder også Højskolen for den tredje alder. Heri ligger bl.a., at medlemmerne ved 

siden af at blive beriget på en række faglige områder, oplever, at de deltager i sociale 

sammenhænge på deres hold eller i andre sammenhænge med andre medlemmer. Det er 

mest indlysende for alle på de hold, de er tilmeldt, men det er også vigtigt for 

sammenhængskraften i hele foreningen, at de enkelte hold og medlemmer bestræber sig for 

at bidrage til fællesskabet. Hvis vi mister fornemmelsen for at bevare DGP, kan vi frygte at 

vi ikke kan overleve som den sociale og faglige forening, vi har kendt hidtil.. Det er vigtigt, 

at medlemmerne tænker på den forening, der holder sammen på alle holdene. Hvis vi ikke 

tager vare på overbygningen DGP, vil den på sigt miste sin betydning. Derfor beder vi om 

ideer til fællesarrangementer og initiativtagere til at gennemføre dem. For nogle år siden 

havde vi en meget fin italiensk- aften, som var arrangeret af Lokalhistorieholdet. Det var et 

godt eksempel på at initiativer kan løftes af et hold og ikke enkeltpersoner.  

 

Så vil jeg slutte af med nogle praktiske oplysninger. 

   

På kontoret er der nu anskaffet en ny pc og der er anskaffet en ny printer til erstatning af det 

gamle udstyr, der var udtjent. Her i lokalet bliver der indkøbt et antal nye stole til erstatning 

for de gamle, der er ret slidte. Desuden bliver der købt et nyt sæt højskolesangbøger.  

 

Tilmeldingsproceduren, som blev indført for et par år siden med succes bliver videreført. 

Dvs., at koordinatoren ved sæsonens afslutning gør status på holdet og fylder op med 

deltagere på ventelisten, hvis der er en sådan. Mere information følger ved sæsonens 

afslutning omkring 1. maj. 

 

DGP fungerer som nævnt ved frivillig arbejdskraft, og derfor vil vi takke alle gode kræfter, 

der bidrager til foreningens fortsatte drift, herunder ikke mindst koordinatorerne, der slutter 

op om vore fællesmøder og underviserne på sprogholdene, der lægger et stort arbejde i at 

forberede og afvikle timerne.  

 

På bestyrelsens vegne 

Torben Yngve Larsen                            

Formand 
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