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På denne generalforsamling er vi i den underlige situation, at vi afholder den et halvt år forsinket, hvilket 

betyder, at flere elementer i beretningen er påvirket af 2021 og ikke blot 2020, som er den korrekte periode.  

Når vi gør status over året 2020, kan vi ikke komme uden om den store forhindring , som har lammet hele 

samfundet, og altså også DGP. Efter nedlukningen i marts har der stort set været roligt omkring vores 

aktiviteter, hvilket naturligvis har været uheldig for kontinuiteten og planlægningen på holdene. 

I bestyrelsen tog vi konsekvensen i juni og holdt vores møde som telefonmøde. Nogle hold har holdt 

elektronisk kontakt med hinanden, hvor det var muligt.  

I 2020 har vi haft 23 hold, idet to hold er lukket. Det drejer sig om Engelsk litteratur og Skriv.  Ellers kører de 

aktive hold meget stabilt og der er endda lukket for tilgang på ca. halvdelen af holdene her ultimo august 

2021. Vi prøver jævnligt at opfordre visse hold til at dele sig eller være behjælpelig med at oprette et parallelt 

hold. Desuden arbejder vi også på at få nye hold etableret. Vi er som forening sårbare, hvis vi blot satser på at 

videreføre de aktuelle hold. Desuden har vi overvejet at tilbyde kortere forløb, halvårlige eller tilbud på få 

måneder. Erfaringen viser, at nye hold ofte også giver nye medlemmer.  Pt. Er vi knap 300 medlemmer, men 

havner sikkert oppe på omkring 340, når alle hold kommer i gang i september 2021.  

Tilmeldingsproceduren på holdene har nu fungeret i tre år, og det kører stort set efter planen med vores 

webmasters prisværdige indsats. Der er dog nogle tilmeldingsprocedurer, vi skal være mere opmærksomme på 

i de kommende sæsoner, og der vil ligge en væsentlig opgave for koordinatorerne, og bestyrelsen vil love at 

yde en bedre støtte.   

Foreningens økonomi er ret god for tiden, hvilket betyder, at bestyrelsen foreslår en nedsættelse af 

kontingentet i den kommende sæson for at kompensere for den begrænsede aktivitet, vi har haft. Mere om 

det senere på generalforsamlingen.  

Silkeborg Højskole er stadig en samarbejdspartner, bl.a. med arrangementer, hvor vi bringer flere generationer 

sammen for at udveksle livserfaringer. Vi har også haft planlagt et arrangement med Beatlesmusik, som skulle 

løbe af stabelen på Højskolen, men det blev også forpurret af Coronaen. I dette forår har vi udvidet 

samarbejdet med online-fordrag, streamet direkte fra højskolen. Det er et tilbud, som vi sikkert kommer til at 

høre mere til i den kommende tid.   

Vore fællesarrangementer, har haft en meget svingende tilslutning, og vi vil derfor gentænke, om formen og 

tilbuddene er passende. Det gælder både foredrag med en gæst og sangeftermiddagene. Fællesaktiviteterne 

vil dog stadig være et focusområde for DGP.   

Som sædvanlig vil jeg rette en stor tak til koordinatorerne for det store arbejde, de gør ude på holdene og for 

deltagelsen på de kvartalsvise møder med bestyrelsen. De udgør en vigtig del af sammenhængen i DGP. Også 

en stor tak til Jens Ravn, som netop er trådt ud af foreningen og dermed ud af bestyrelsen, for sit arbejde i 

DGP,  og til Sigrid Klarskov for de mange år som leder af Motionsholdet. Desuden skal der også rettes en tak til 

underviserne på sprogholdene Engelsk og Spansk for deres store indsats, som vi håber, bliver videreført i den 

kommende tid.   

Med venlig hilsen 

Torben Yngve Larsen,  

formand for DGP 


