
DS Sommerarrangement tirsdag den 12. juni onsdag den 13. juni 2018. 

Generalforsamling. 

Formandens beretning. 

 

Sidste års arrangement, havde 24 deltagere ud af 31 medlemmer. Vi slog dermed 

den hidtidige rekorddeltagelse på 21 medlemmer i 2014, hvor programmet var: 

stjernehimlen i Planetariet på Steno Museet, Rådhus Cafeen, Aarhus Teater, Cafe 

Hack, Hermans, Restaurant Terrassen i Tivoli Friheden og overnatning på Hotel 

Helnan Marselis. Et efter manges mening for presset program, hvilket vi har taget til 

efterretning i de seneste 3 års programmer. 

Vi er nu 32 medlemmer da vi, som I kan se, har vi fået et nyt medlem, Niels-Ove 

Jørgensen, mangeårig varehuschef senest i Føtex Ølby. Niels-Ove Jørgensen har 35 

års anciennitet bag sig i DS og bliver den i foreningen, der har seneste insight viden 

om DS, som vi er spændte på at høre om. Velkommen i foreningen Niels-Ove.  

Apropos DS, så har virksomheden, som bekendt netop skiftet navn pr. 1. juni til SG – 

Salling Group. Vi har ændret DS til SG de steder på hjemmesiden vi kan ændre. 

Øverste linje på hjemmesidens layout rettes i nærmeste fremtid af en programmør. 

Foreningens navn DS 25+ bibeholdes. 

Som vi meddelte i mail den 13. maj, ser det ud til at en lille forening som vores, er 

omfattet af EU’s Persondataforordning – General Data Protection Regulation GDPR. 

Ikke fordi vi tror at Datatilsynet vil bruge ressourcer på at se os i kortene, har vi 

alligevel nedfældet en ”Privatlivspolitik”, en ”Intern beskrivelse af behandling af 

personoplysninger” udpeget en ”dataansvarlig” og udarbejdet en ”Tro og Love 

erklæring” ved skift af dataansvarlig. Blot for at være på forkant.  

””Vi har vurderet, at det ikke er nødvendigt, at foreningen bruger penge på, at 

tilknytte en Data Protection Officer (DPO) fra ekstern konsulentvirksomhed”” 

Kort fortalt betyder ovennævnte: 1 - I har ret til at blive oplyst om behandlingen af 

data. 2 – I har ret til indsigt i egne oplysninger. 3 – I har ret til berigtigelse. 4 – I har 

ret til begrænsning af behandling. 5 - I har ret til indsigelse. 

Endnu kortere: 1 – Log in under ”for medlemmer” og ”ændre mine indstillinger”. 

Fred være med det. Jeg giver hermed ordet videre til dirigenten. 


