
2008 kan nu officielt – og uden at vi er helt ”katolske” i hovedet – erklæres for et jubelår.
Vi har i 2008 kun måttet aflyse 2 kurser pga for få tilmeldte, nemlig Nålekurset i foråret og MOB
kurset i efteråret.
På de 5 gennemførte kurser deltog ialt 91 kursister, hvortil kan lægges ca. 80 mere på Årsmødet.
Altså 151 på årsbasis.
Økonomien i kursusafviklingen er i henhold til tidl. bestyrelsesbeslutning blevet styret med
temmelig hård hånd, hvilket desværre atter har medført framelding af flere lærere på flere kurser.
Alle frameldte lærere har i lighed med tidl. år modtaget meddelelsen om aflysninger med
forståelse og stoisk ro og fortjener stor tak og anerkendelse derfor – hvilket hermed viderebringes
til den enkelte lærer.
Den stærke økonomistyring har tilgæld for første gang i lang tid medført et overskud på
kursusafviklingen – faktisk et rekordstort overskud på kr. 110.899.
Især de 2 Basiskurser har bidraget væsentligt, nemlig med mere end 40.000 kr. hver.
Årsmødet 2008 gav et forventet og budgetteret underskud på ialt 45.921, hvilket er langt under
tidl. års underskud på over 100.000.
Det mindre underskud skyldes især den øgede deltagerbetaling, som bestyrelsen besluttede
gennemført under årsmødets forberedelse.
Så selv inkl. Årsmødet vil undervisningsaktiviteterne i dette jubelår bidrage med ca 65.000 kr. til
DSMM’s formue.
Vi havde i 2008 den store glæde at byde Thomas Górlen velkommen som assistent på
Basiskursus. På et senere lærermøde kan Thomas i flg vore vedtægter efter drøftelse i plenum
optages som fuldgyldigt medlem af gruppen.
I 2008 gav også Annette Mielby tilsagn om at ville søge optagelse i lærergruppen og hun deltager
som assistent på Basiskursus i efteråret 09.
I 2008 fik vi også 3 nye diplomlæger, som vi glade og stolte byder velkomne i kredsen.
Det lykkedes heller ikke i dette år at få et externatkursus op at stå for YR og FYAM’mer.
Ideen er ikke opgivet, men har altså vist sig extrem vanskelig at markedsføre.

Lærergruppen måtte i 2008 sige farvel til et mangeårigt og højt skattet medlem, nemlig Steen
Hecksher som besluttede sig for at stoppe her på toppen af karrieren. Hans beslutning måtte
selvfølgelig tages til efterretning, selvom det bliver vanskeligt at undvære ham. Han får senere en
mere personlig tak.
Det kan også afsløres –selvom det rettelig hører 2009 til – at Lars Remvig også ønsker at udtræde
af lærergruppen. Vi anerkender alle hans store indsats for selskabet gennem mange år og på
mange poster og håber vi får mulighed for at takke ham personligt ved en senere lejlighed.
Lærergruppen består således nu af 14 erfarne lærere, som aktuelt let dækker behovet for
undervisere på kurserne ,- men vi er glade for at kunne optage nye medlemmer når det
forhåbentligt snart bliver aktuelt.

UU består uændret af LW, FJ og undertegnede, som har klaret årets arbejde helt digitalt og
dermed sparet mange mødekroner.
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