Aarhus, den 31. maj 2017
Referat fra ordinær generalforsamling 2017
Generalforsamlingen blev afholdt
onsdag den 31. maj, kl. 19.00 på
Campus C
VIA University College
Pædagoguddannelsen Aarhus
Ceres Allé 24, hovedindgangen bygning B
8000 Aarhus C
Inden generalforsamlingen var der rundvisning på Campus C, for dem, der var interesserede.
Tilstede: Verner Storm, Karsten Tuft, Lisbeth Christensen, Marianne Altschuler, Hanne Eriksen, Helle
Margrthelund, Else Hess, Tove Thomasen, Elsebeth Steffensen, Birgit Kristensen, Per Guldbrandtsen,
Keld Grønbæk, Leif Vestergaard og Hanne Laursen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Karsten Tuft er valgt som dirigent og Hanne Laursen er referent. Dirigenten konstaterer at
dagsordenen er sendt rettidigt ud og budgettet er vedlagt.
2. Formandens beretning v. Marianne Altschuler
Marianne laver beretning omhandlende, hvad bestyrelsen har arbejdet med det kommende år.
Velkommen til generalforsamling i DMÅ. I år har vi brudt lidt med traditionen, og er ikke i et dagtilbud,
men på VIA University College, hvor bl.a. nogle af fremtidens pædagoger uddannes. For de af jer der
gik med på rundvisningen, håber vi det har været spændende at få et lille kig rundt i en del af huset.
Og hvad har året siden den sidste generalforsamling så budt på?
Trods lidt aflyste bestyrelsesmøder p.g.a. vinterrejser og vintersygdom, synes vi nu alligevel, at vi har
bedrevet en del i foreningen i den forløbne år.
Først og fremmest har vi fortsat det arbejde, vi har været i gang med de seneste år. Nemlig at
registrere, fotografere og arkivere alle de genstande som både privatpersoner og institutioner har
doneret til os. Det arbejde skrider stadig stødt og roligt fremad. For jer der er interesserede i at følge
registreringen og billederne af genstandende så kan I kigge ind på DMÅ’s hjemmeside:
www.dagmus.dk
Foreningen ønsker sig flere medlemmer der vil støtte os, og vi har i årets løb drøftet hvad vi kan gøre i
den forbindelse. Vi har bl.a. lavet en pjece, hvor vi oplyser om foreningen og hvad det koster at støtte
den og arbejder lige nu med ideen om at lave en facebook side. Udover at det tiltag måske kan hjælpe
os til at få flere medlemmer, så håber vi også, at siden kan åbne for en mere umiddelbar og levende
dialog medlemmer og bestyrelse imellem. Ikke mindst at den kan bruges af alle, der har interesse i at
udveksle og undersøge pædagogiske fortællinger, erindringer, fakta, billeder osv.

I det forløbne år har vi også lavet en evaluering af samarbejdet mellem DMÅ og Den gamle by omkring
oprettelsen af 1974 børnehaven i Den gamle by. Vi var enige om, at det var et meget vellykket
samarbejde og både Den gamle by og foreningen er glade for det færdige resultat. Det vigtigste er
dog, at også mange af byens borgere er tilfredse. Vi får løbende tilbagemeldinger fra Den gamle by om
gæster der tilfredse skiver om deres oplevelse af 1974 børnehaven. Senest hørte vi om et amerikansk
ægtepar, hvor manden beskrev besøget i børnehaven som at det var ”…som at vende tilbage til sin
gamle børnehave”. Også gennem BUPL får vi positive tilbagemeldinger og fra Pædagoguddannelsen i
Aarhus begynder flere og flere undervisere og studerende at besøge børnehaven. Senest har også et
hold kinesiske studerende og undervisere på besøg på pædagoguddannelsen besøgt børnehaven i Den
gamle by. Også vores næstformand, Karsten Tuft, har engageret sig som frivillig rundviser i
børnehaven.
Vi vil meget gerne fortsætte samarbejdet med Den gamle by i en eller anden form. Flere ideer har
været drøftet. Bl.a. muligheden for at bruge de tilstødende lokaler til børnehaven i Den gamle by til
filmfremvisning. Vi har også præsenteret vores ideer til at lave f.eks. en vuggestue, byggelegeplads
eller fritidshjem i Den gamle by.
Vi har også fortsat vores samarbejde med Dansk Pædagogisk historisk forening. De har i det forløbne
år besøgt DMÅ og vi har udvekslet hvad foreningerne hver især arbejder med og også talt om, hvad
vores foreninger fortsat kan samarbejde om. Bl.a. har vi drøfte muligheden for et kommende
samarbejde omkring byggelegepladser. DPHF har ytret ønske om, gerne at ville bruge billeder af nogle
af DMÅ’s indsamlede genstande til en tidslinje, som deres forening er ved at lave. DMÅ er netop
inviteret til et besøg hos DPHF.
Vi arbejder også lige nu med ideer til, hvordan vi kan bidrage til Kulturby 17 i Aarhus. Vi har bl.a.
forsøgt at få et samarbejde med DOKK1 om en udstilling af f.eks. vores store samling af børnebøger.
Vi arbejder også på ideer til, hvordan vi evt. kan lave både mere permanente, skiftende eller
midlertidige udstillinger forskellige steder i byen.
Næste år er der frivillighedsår, og vi har lige nu spirende ideer til hvordan vi evt. også kunne være en
del af det og herigennem også selv blev et sted for (mere) frivilligt arbejde. Denne bestræbelse kan
muligvis også bedre igangsætte,s hvis vi får etableret en Facebookside. Vores håb er, at den form for
engagement også kan synligøre foreningen værdi og arbejde og få flere til at ønske at støtte
foreningen – også økonomisk.
Den sidste nyhed er, at vi desværre igen står overfor at skulle flytte lokaler. Vi bor lige nu i lånte
lokaler på den gamle Vejlby Skole, som Aarhus kommune nu har solgt. Den gode nyhed i dette er dog,
at vi indtil videre har tilkendegivelser på, at Aarhus kommune fortsat gerne vil huse foreningen i
lokaler et andet sted i kommunen.
I der er tilstede i aften har fået et enkelt nyhedsbrev i løbet af året om vores arbejde og nu lidt
yderligere information om året der gik og hvad vi i bestyrelsen arbejder med konkret og på ideplanet.
Vi har været meget optaget af hvad man som støtte af foreningen mon kunne have gavn af ’at få igen’.
Indtil videre har nyhedsbrev, generalformaling og hjemmeside været vores kommunikationskanaler
med støtter af foreningen, men vi vil meget gerne også have jeres ideer til, hvordan denne del kan
udbygges.
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmerne for det gode samarbejde.
Kommentarer til beretningen:
Lisbeth kommenterer, at der muligvis kan være andre ledige lokaler i kommunen, der ligger knapt så
langt væk, som dem DMÅ pt. har fået tilbudt. Der nævnes flere forslag i forsamlingen, som bestyrelsen
har noteret sig. DMÅ modtager meget gerne forslag fra medlemmer af foreningen til hvor der i øvrigt
kunne være lokaler ledige i byen, som foreningen kan bruge til depotplads. Foreningen har ikke
økonomi til at betale husleje.
3. Pædagogisk beretning v. Helle Margretelund Christensen og Karsten Tuft

Helle begynder den pædagogsiske beretning med fokus på et pædagogisk hverdagsperspektiv, hvor
hun trækker tråde tilbage til dengang hun selv uddannet pædagog i 80’erne og til vilkårene for det
daglige pædagogiske arbejde i dag. Hun levendgør med konkrete eksempler på hendes egne
pædagogiske prioriteringer og dilemmaer i hverdagen og konkrete eksepler på, hvad det er børn
(stadig) er optaget af, bakser med, spørger til og glædes over. Helle understreger at der stadig foregår
rigtig meget vigtigt, godt og betydningsfuldt pædagogisk arbejde men at vilkårene for det gode
pædagogiske arbejde er svært, med de normeringer, der pt. er i vores dagtilbud. Beretningen afsluttes
med en lille fortælling fra en af pigerne i hendes dagtilbud.
Karsten fortsætter den pædagogiske beretning med afsæt i sin rolle som bestyrelsesmedlem i en af de
selvejende institutioner i kommunen. Han lægger vægt på forældretilfredshedsundersøgelsen og
problematiserer, om vi (også på f.eks.pædagoguddannelsen) i for høj grad får svar, der er
karakteriseret ved ’synsninger’, snarere end reel viden.
Han fortsætter med en fortælling om LOKE, der er under implementering i alle Århus’ dagtilbud. Der er
her fokus på styring og måling.
Ifølge dagtilbudsloven skal dagtilbud fremme børns trivsel, udvikling og læring. Det bliver spændende,
om der i det næste lovforslag er nogle af disse begreber der evt. falder ud.
Det er værd at bemærke, at pædagoger i disse tider ofte omtales positivt i medier, og på flere måder i
den offentlige debat er meget bedre stillet end f.eks. skolelærerene.
4. Fremlæggelse af regnskab, som uddeles på mødet v. Keld Grønbæk
Keld Grønbæk fremlægger foreningens regnskab og budget for perioden 01.04.16-31.03.17.
Kassebeholdningen er ved regnskabsårets afslutning lidt større end ved regnskabsårets begyndelse.
Revisor Birgit Kristensen og revisorsuppleant Elsebeth Steffensen meddeler at regnskabetet er
godkendt.
5. Budget og kontingentfastsættelse
Keld Grønbæk fremlægger hvilke indtægter og udgifter foreningen forventer i det kommende år.
Der er forslag om, at vi kan spare en evt. kommende udgift til internetforbindelse ved i stedet at lave
deling gennem vores telefoner – evt. foreningen telefon.
6. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for to år samt 1 medlem for et år. På valg:
Karsten Tuft
Keld Grønbæk
Verner Storm
Per Guldbrandsen
(alle villige til genvalg)
Alle blev genvalgt.
8. Valg af 2 revisorer. På valg:
Anne Sandemand
Birgit Kristensen
(begge villige til genvalg)
Begge blev genvalgt.
9. Valg af revisorsuppleant. På valg:
Elsebeth Steffensen – (villig til genvalg).
Elsebeth blev genvalgt
10. Fremtidigt arbejde.
Marianne spørger, om der er nogle af de tilstedeværende der har forslagt til, hvordan der kan komme
flere medlemmer til foreninge,
Det foreslås, at der igen gøres forsøg på, at skaffe flere medlemmer ved at foreningen deltager og
reklamerer på generalforsamlingen.
Vi skal finde sammenhænge, hvor vi kan sprede den forholdsvis nylavede pjece.
Leif foreslår, at vi også for fremtidigt arbejde med, hvad der er foreningens mission og vision.

Lisbeth foreslår, at vi evt. kunne deltage på et sensommermarked i Viby, Rosenvangsskolen i
slutningen af september.
Vi registrer de sidste ting i foreningen og prioriterer det ’indadvendte’ arbejde og herefter det mere
udadrettede arbejde
11. Evt.
Intet.

