
Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforenings Pensionistklub  

 kreds 143 

Kredskontoret Skive 

Mandag, den 28. januar 2019 kl. 11.00 
 

 

Jens Overgaard bød de 45 fremmødte medlemmer velkommen, og efter en fællessang gik vi 

over til generalforsamlingens dagsorden. 

 

Ad. 1 Valg af dirigent: 

 Kamma Andersen blev enstemmig valgt. 

 Generalforsamlingens varsling er sket rettidigt på foreningens hjemmeside og 

 gennem e-mail til medlemmerne. Generalforsamlingen er derved kendt lovlig. 

 

Ad. 2 Bestyrelsens beretning: 

 Forinden gennemgang af beretningen læste Jens Overgaard navnene op på de 12 

 medlemmer i kredsen, som er afgået ved døden i det forløbne år.  

 Jens nævnte det gode og stabile fremmøde, der har været til vore arrangementer 

 og det incitament, der dermed ligger for et arbejde i en bestyrelse.  

 Begivenheder og arrangementer fra det forløbne år blev kort ridset op og det nye 

 årsprogram blev præsenteret. Programmet er udsendt til alle pensionerede 

 medlemmer af DLF i kreds 143 og vil fortsat blive fremsendt til nye medlemmer i 

 det kommende år. I 2019 er programmet udsendt digitalt, hvilket ikke har 

 fremkaldt indvendinger. Programmet kan stadig hentes på tryk på kredskontoret, 

 og hvis modtagelse digitalt ikke er muligt, kan det efter aftale naturligvis tilsendes.  

 Næste års kalender bliver tilbudt på samme vis som før. Enten på vores 

 ”sommertur” eller på kredskontoret.  

 

 Jens fremdrog de 3 ændringer, der er foretaget i det gamle år.  

 1.   årsprogrammets digitale fremsendelse 

 2.   kontingentforhøjelse fra 50,00 kr. til 100,00 kr.  

 3.   der tilbydes et foredrag mindre.  

  

 Finn vil fortsat sende remindere i form af e-mail til medlemmerne ang. vore 

 arrangementer eller andre hændelser. 

 Beretningen blev understøttet af viste oversigter og lægges på hjemmesiden. 

 

 Jens takkede for opbakningen til klubben og bestyrelsens arbejde samt for den 

 velvilje, vi møder fra lærerforeningen, både hvad arbejdsstøtte og husly til vore 

 møder angår. Tak til Leif, Ilse og Jesper. 

 Der var anerkendelse fra forsamlingen og beretningen blev taget til efterretning. 

 

Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab: 

 Eigil gennemgik regnskabet. 

 Vi må imødese fortsat øgede udgifter til foredragsholdere, mens der er opnået 

 besparelser på udsendelse af programmet. Kontingentforhøjelsen er også 

 medvirkende til en stabilisering af økonomien.  



 Støtte på 25.000,00 kr. fra Lærerkredsen er uændret.  

 Regnskabet blev godkendt. (se bilag på hjemmesiden). 

 

Ad. 4 Indkomne forslag:  

 Ingen 

   

Ad. 5 Fastlæggelse af kontingent for 2020: 

 Bestyrelsen foreslog kontingentet til 100,00 kr. 

 Der var tilslutning fra forsamlingen. 

 

Ad. 6 Valg til bestyrelsen: 

 Jens Overgaard, Børge Mortensen og Eigil Andersen var på valg. 

 Eigil Andersen modtog genvalg. 

 Nyvalg til bestyrelsen blev Jane Bodilsen og Else Rugholm. 

 

Ad. 7 Valg af bestyrelsessuppleant: 

 Ulla Ballund var på valg og modtog genvalg. 

 

Ad. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant: 

 Leif Primdahl er fortsat revisor, og Mogens Ballund blev valgt som 

 revisorsuppleant.  

 

Ad. 9 Evt.: 

 Der var ikke yderligere spørgsmål, men ros fra forsamlingen til det kommende 

 program. 

 Finn gjorde opmærksom på hjemmesiden og Eigil repeterede vores 

 tilmeldingsprocedure.  

 Da Børge har planlagt turen til Vestkysten, vil han være behjælpelig med at 

 gennemføre denne, selv om han nu er udtrådt af bestyrelsen. 

 Jens og Børge modtog en erkendtlighed for arbejdet som formand og næstformand. 

 Kamma Andersen afsluttede og takkede for god ro og orden, og Jens takkede 

 Kamma for indsatsen med en erkendtlighed. 

   

Leif Primdal deltog efterfølgende i mødet og fortalte om hverdag og vilkår i skolerne i Skive i 

dag. Den seneste arbejdstidsaftale sætter stadig kraftige spor i skoleverdenen og en nedsat 

kommission skal arbejde på forslag til fælles løsninger mellem Kommunernes Landsforening 

og Danmarks Lærerforening. Arbejdsmiljøet er belastende for mange lærere og resulterer 

desværre i mange sygemeldinger. Stress er et stort problem for mange. 

Jens takkede Leif for orienteringen og kvitterede for samarbejdet som revisor med en 

erkendtlighed. 

 

 

 Klubben var vært ved smørrebrød, øl, vand og kaffe. 

 

 Referent Else Dalsgaard  Dirigent Kamma Andersen 

      


