
Beretning d. 14. november 2022. 
 

Det har på mange måder igen været et helt uforudsigeligt år, der har budt på store bekymringer. 

 Vores sidste generalforsamling blev afholdt d. 31. januar i år, og samme dag afholdt Mette Frederiksen et 

pressemøde om krisen i Ukraine. På det tidspunkt fattede vi vist ikke helt, hvad det ville få af betydning for 

os alle.  

Til gengæld var det en stor lettelse, da det dagen efter blev meddelt, at COVID19 ikke længere blev 

betragtet som en samfundskritisk sygdom i Danmark, og at alle restriktionerne i forbindelse med 

pandemien skulle ophæves. Vi åndede vist alle lettede op, og det fyldte da også bestyrelsen her med både 

optimisme og håb om, at vi nu langt om længe kunne få et år, hvor vi kunne bruge kræfterne på at 

gennemføre de arrangementer, vi havde planlagt. 

Det viste sig heldigvis at holde stik, og det vender jeg lige tilbage til lidt senere. 

Da der i sidste uge blev afholdt kongres i Danmarks Lærerforening, var der specielt 3 emner oppe til 

drøftelse, nemlig inklusion, rammerne om lærernes arbejdstid og demokratiet i foreningen.  

Jeg blev færdig som lærer i 1979 og har været faglig aktiv på forskellige niveauer næsten lige så længe, og 

jeg synes desværre, de emner har været særdeles aktuelle i alle årene.  

Mange af os kan heldigvis tænke tilbage på et arbejdsliv, der har indeholdt mange berigende og sjove timer 

sammen med eleverne – og også deres forældre, når de enkelte gange kom på skolen, men også vi har 

oplevet forandringernes vinde og en evig ubalance imellem de krav, der blev stillet og de ofte manglende 

økonomiske muligheder, der var for at kunne leve op til dem. 

Når det så er sagt, er jeg helt overbevist om, at det ikke er blevet lettere med tiden, og jeg har den dybeste 

respekt for de aktive kolleger, der har stafetten i disse år. 

Heldigvis er der også masser af solstrejf indimellem, som da det for få år siden blev muligt at gøre 

skoledagen lidt kortere. Det fik mine børnebørn i henholdsvis 1. og 4. klasse her i Skives skolevæsen til at 

udbryde, at de ville klage til Undervisningsministeren, ”For vi EEELSKER at gå i skole”! Jeg blev simpelt hen 

så glad ved deres udbrud, for det minder os jo om, at der heldigvis stadig er rigtig mange børn, der har et 

godt skoleliv takket være dygtige og engagerede lærere. 

Kongressen diskuterede også valg af Hovedstyrelse, kongresperioder, generalforsamlingsfrekvens o. lign. 

Også vi i fraktion 4 har visse udfordringer, og dem vil jeg gerne delagtiggøre jer i her på 

generalforsamlingen.  

De 5 lærerkredse, der dækker Midt-og Vestjylland, har et forpligtende samarbejde, som 

pensionistklubberne også er en del af. Vi er også repræsenteret ved et årsmøde for hele landet, og her får 

vi bl.a. et oveblik over de problemstillinger og tendenser, der gælder på landsplan.   

Danmarks Lærerforening har ca. 82.000 medlemmer, som udgøres af: 

lærere 

børnehaveklasseledere 

skoleledere (medlemmer af Skolelederforeningen, som er en del af Danmarks Lærerforening) 



lærerstuderende 

pensionister 

andre medlemsgrupper 

 

Heraf udgør pensionisterne på landsplan ca. 18.000 medlemmer, hvis ellers de tal, jeg har haft til rådighed, 

står til troende. Vi udgør altså en pæn del af medlemsskaren. 

Det er ved at være slut med tjenestemænd, og derfor har meget også ændret sig ved overgangen til 

pension. Før gik man ofte på pension til sommerferien, efter man var blevet vejledt af kredsen og havde 

fået udregnet sin pension, og så fik man overrakt en velkomstmappe med de muligheder, man stadig har 

som medlem af dlf. Der har været tradition for, at de fleste forblev solidariske medlemmer af foreningen.  

Sådan er det desværre ikke mere. Nu er det Lærernes Pension, der vejleder om pension, og de har ikke 

meget kendskab til fraktion 4. Lærerne går også på pension på vidt forskellige tider af året, så derfor er der 

ligesom ikke mulighed for en fælles velkomst/overgang. 

Ofte hører vi, at lærerne er bekymrede for, hvordan de skal klare sig økonomisk, når de bliver pensionister, 

og derfor skynder de sig – ofte vejledt af deres pengeinstitut – at melde sig ud af foreningen. Senere 

fortryder man måske, fordi man opdager, man stadig har nogle muligheder som medlem af foreningen, og 

så er det for sent. 

Vi vil i den kommende periode arbejde med, hvordan vi kan gøre tingene bedre, så informationerne med 

tilbud når ud til alle, så man kan træffe sine valg på en mere oplyst baggrund, for det kniber især med at 

fastholde nye pensionister. 

Vi vil også arbejde med, hvordan vi får flere af medlemmerne i vores egen kreds til at deltage i vores 

arrangementer. Hvis I har gode ideer, modtager vi dem med kyshånd. Vi håber, I vil tilskynde jeres 

pensionistkolleger til at deltage, når I mødes i jeres lokale sammenkomster. 

Det er desværre ikke alle medlemmer, vi kan nå pt med vores udsendelser, da der er en del, der ikke har 

rettet deres mailadresser på kredskontoret. Skolekom blev jo nedlagt for nogle år siden, og der var rigtig 

mange pensionister, der brugte den. Skulle I derfor høre fra kolleger, at de aldrig hører noget, skal I bede 

dem ringe til Ilse for at høre, om hun har deres mailadresse. 

Ud over generalforsamlingen i januar har vi i år haft en hyggelig sang- og musikeftermiddag i Resen 

Sognehus med farverige Jeanette Ulrikkeholm, en spændende heldagstur til Tirpitzmuseet, en herlig 

dagstur til Venø i det smukkeste septembervejr og til sidst et virksomhedsbesøg hos Skov i Glyngøre.  

Specielt det sidste vil vi godt lige vende med jer. Vi var 20, der deltog, og jeg tror, vi alle havde en meget 

spændende formiddag. Vi spekulerer dog på, hvorfor der ikke er flere, der deltager i disse 

virksomhedsbesøg? Vi vil gerne opfordre jer til at deltage, for det giver en unik chance for at få indsigt i et 

erhvervsliv på egnen, som vi ellers ikke får. 

Vi har ikke fået invitationer til nogle teaterforestillinger i år. Der er kommet en ny bestyrelse, og de har 

muligvis ikke ønsket at fortsætte med at afholde formiddagsforestillinger. Kommer der noget igen, vil vi 

selvfølgelig videreformidle det til jer. 

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til den øvrige bestyrelse for godt og konstruktivt samarbejde. 

Jeg vil også gerne rette en stor tak til de to gange Jesper og Ilse for husly, kaffe og stor hjælp og 

imødekommenhed over for os. 



Herefter overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 

 

Jane Torp Bodilsen 

formand 


