
Beretning 2022 

 
Inden vi starter med bestyrelsens beretning vil formand Jesper H. Jeppesen orientere om, hvad der 

sker politisk både lokalt og centralt. Han skal nå et tog til København, så derfor kommer han på 

først. 

Som noget nyt har vi i år en gæst – nemlig Preben Huus fra Ringkøbing - som er én af de 10 

kongresdelegerede, vi har i fraktion 4. Han sidder også med, når vi mødes i vores kredssamarbejde 

i Midt/Vest, som består af Ringkøbing/Skjern, Holstebro/Struer, Herning/Ikast, Viborg og Skive. 

Jeg har aftalt med Preben Huus, at han vil tale om det mere overordnede politiske emner med 

interesse for fraktion 4´s medlemmer, mens jeg i min beretning så vil holde mig til det mere lokale. 

 

Vores sidste generalforsamling blev afholdt d. 28. januar 2020. 

Dengang gjorde jeg fuld af forventning opmærksom på, at det ville blive et historisk år, hvor vi 

kunne se frem til en masse fejring bl.a. med henblik på 100 året for Genforeningen og Dronningens 

80 års fødselsdag. 

 

Dengang anede vi ikke, at det godt nok blev et historisk år, men på en helt anden måde, end nogen 

kunne forudse på det tidspunkt. 

 

Vi havde jo lige før jul udsendt programmet for 2020. 

 

(Aktivitetsoversigt for 2020 vises på skærm) 

 

D. 27. februar blev den første dansker testet positiv for COVID-19. Dengang vidste vi heldigvis 

ikke, hvilken betydning det ville få. 

 

D. 2. marts har vi da også et godt arrangement ”Hvad krukken gemte”, som skulle være en optakt til 

besøget på Tirpitz-museet senere på foråret. 

 

MEN…… 

 

D. 11. marts meddeler Statsminister Mette Frederiksen så på et pressemøde, at alle skoler, 

uddannelsesinstitutioner og mange offentlige arbejdspladser lukker fra mandag 16. marts. 

 

Herefter bølgede det frem og tilbage i coronaens tegn, og vi måtte aflyse resten af de planlagte 

arrangementer. 

 

D. 27. december vaccineres de første mod COVID-19 i Danmark. 

 

Næppe er vi startet med det nye år 2021, før landet igen lukker ned d. 5. januar. Det får os i 

bestyrelsen til at sende en skrivelse ud med, at vi føler os nødsaget til at stille de planlagte 

aktiviteter i bero. Det gjaldt så også generalforsamlingen. 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/27._Februar
https://da.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://da.wikipedia.org/wiki/Mette_Frederiksen
https://da.wikipedia.org/wiki/27._december
https://da.wikipedia.org/wiki/COVID-19


Vi havde næppe forestillet os, at vi skulle nå helt hen til sommeren, før vi igen turde mødes. 

 

På det tidspunkt tog vi beslutningen om at udsætte generalforsamlingen til i dag, vel vidende, at det 

var imod vedtægterne. Da ingen protesterede, blev det derfor sådan. Nu er det jo også sådan med 

vedtægter, at de sjældent tager højde for, når naturen spiller os et pus, som den har gjort med Covid-

19. 

 

(Aktivitetsoversigt for september – december vises på skærm) 

 

Stor var vores glæde, da det på trods af masser af restriktioner alligevel lykkedes os at gennemføre 

efterårets arrangementer på forsvarlig vis. 

 

Før jul sendte vi programmet ud med de planlagte aktiviteter for 2022. Sidenhen er alle restriktioner 

blevet ophævet gældende fra i morgen, så nu vover vi at være optimistiske og håber på, at vi igen 

kan komme til at bevæge os mere frit rundt i samfundet. 

I den forbindelse vil jeg godt opfordre til, at I tænker lidt i samkørsel, hvis der er nogen, der er lidt 

bekymret for selv at køre. Nogen synes måske ikke, de vil spørge, om de kan køre med, og så kan 

det jo være dejligt, hvis nogen tilbyder én at komme med. 

 

Vi har fortsat samarbejdet med Skive og Omegns Teaterkreds forstået på den måde, at de sender 

nogle tilbud til os, som vi så videreformidler til jer. Vi synes, det har været nogle meget interessante 

stykker, vi har set, så vi kan kun opfordre jer til at deltage i det omfang, I kan. 

 

Jeg har været ved at researchere lidt mht. foreningens pensionistkurser. Jeg tror, opslaget om 

sommerens kurser kommer i uge 6 i Folkeskolen og i et Nyhedsbrev, men det kan du måske svare 

mere præcist på, Preben? 

 

Ellers vil jeg igen opfordre jer til at holde øje med lærerforeningens hjemmeside, hvor vi forsat vil 

lægge ting op. 

 

Som noget nyt og spændende er vi blevet medlemmer af Faglige Seniorer, og det vil Preben fortælle 

mere om. 

 

Jeg vil gerne takke Ilse, Jesper og Jesper for stor hjælpsomhed. 

Jeg vil også gerne takke den øvrige bestyrelse for rigtig godt samarbejde. Vi har haft vore 

udfordringer i coronaperioden, men som altid er I gået konstruktivt til værks. Tak skal I ha´. 

 

Hermed vil jeg gerne overgive beretningen til generalforsamlingens behandling.  
 
Jane Torp Bodilsen 

Formand 
 


