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Jane Bodilsen bød de 40 deltagere velkommen, og efter en fællessang (Det haver så nyligen 

regnet) gik vi over til generalforsamlingens dagsorden. 

   

 

Ad. 1 Valg af dirigent: 

 Kamma Andersen blev foreslået og enstemmigt valgt. 

 Generalforsamlingens varsling er sket rettidigt på foreningens hjemmeside og 

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

 

Ad. 2 Bestyrelsens beretning: 

Jane ridsede hændelserne op i foreningen i det forløbne år og understregede 

glæden over igen at kunne samles efter en turbulent periode med restriktioner.  

Vi finder fortsat en opgave i at orientere og fastholde medlemmerne og 

vedligeholde kontakten gennem hyppige e-mails om aktiviteter i vort område. 

  

Vi fulgte en oversigt over Nyhedsbrev og det forløbne års arrangementer. Jane 

gjorde især opmærksom på vore vellykkede virksomhedsbesøg, som åbner en unik 

mulighed for at få viden om egnens erhvervsliv. Det håber vi, at endnu flere vil 

benytte sig af fremover.  

Det nye program blev præsenteret. Vi mangler stadig enkelte datoer, da ikke alle 

aftalesteder har så fremskreven en aktivitetskalender. Meddelelser herom kommer 

i den nye aktivitetskalender og på remindere forud for vore aktiviteter. 

 

Der var spørgsmål fra forsamlingen ang. teatertur til Mors.  

Det har vi allerede taget højde for i det nye program.  

Også spørgsmål om antal af lærere, som ikke er medlemmer af DLF.  

En sådan opgørelse findes dog ikke. 

Vi har tidligere været på fællesrejser, og spørgsmålet var også fremme denne gang. 

Det er et emne, som fortsat kan komme på tale, men vi har endnu ikke taget stilling 

til sagen. 

Desuden fremkom ønsket om et efterårsarrangement i Resen Sognehus. 

Også understregning af vigtigheden af en mere målrettet orientering af de 

kommende, nye pensionister om fordele ved at fastholde sit medlemskab. 

Der var særdeles god spørgelyst fra forsamlingen. Både generelt og til vort 

program. 

 Beretningen blev understøttet af viste oversigter og præsentation af det nye 

 program. 

Jane sluttede beretningen med en tak til bestyrelsen og kredskontoret for godt 

samarbejde. 

 Beretningen blev taget til efterretning og kan ses som bilag på hjemmesiden. 

  



 

Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab: 

 Eigil gennemgik regnskabet. 

 Vort indestående er   -  40.139,28 kr.  

 Dog er der efter opgørelsen indløbet en regning fra turen til Venø.  

Denne post vil fremgå på næste års regnskab. 

 Regnskabet blev godkendt og ligger som bilag på hjemmesiden. 

 

Ad. 4 Indkomne forslag:  

 Ingen  

 

Ad. 5 Fastlæggelse af kontingent: 

 Bestyrelsen foreslog kontingentet til 100,00 kr. 

 Der var tilslutning fra forsamlingen. 

 

Ad. 6 Valg til bestyrelsen: 

 Finn Mosegaard og Else Dalsgaard var på valg. 

 Begge modtog genvalg. 

 Dette valg vil gælde til november 2024 

  

Ad. 7 Valg af bestyrelsessuppleant: 

Ulla Ballund ønskede at fratræde.  

Ingelise Eskildsen blev foreslået og modtog valg. Valget gælder et år. 

 

Ad. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Jesper Haurholt Jeppesen er revisor. Valget skete sidste år og gælder i 2 år. 

Karsten Gylling er revisorsuppleant og modtog genvalg. Gælder for 1 år.  

  

Ad. 9 Evt.:  

 Problem med levering af ”Folkeskolen” blev nævnt, og alle, der er berørt, blev 

 opfordret til at ringe og påtale fejlen, da det i de fleste tilfælde har givet resultat. 

 Se ”Folkeskolens” hjemmeside. 

Eigil opfordrede til betaling af kontingent inden afholdelse af nytårstaffel, da 

medlemskabets fordel dermed er gældende.  

Der var interesse omkring tidspunktet for pensionisters frihed for betaling af 

kontingent. 

Svaret er, at grænsen forskydes, når pensionsalderen ændrer sig.  

Det foreløbige tal er 12 ½ år efter pensionsalderen. 

Der var forslag til fællestur til Trend i Himmerland – det nyåbnede bunkersystem, 

som har været tiltænkt kongehus og regering. 

For interesserede findes et væld af oplysninger og mange fordele gennem vort 

medlemskab af Faglige Seniorer. Se denne hjemmeside. 

Ligeledes kan nyhederne følges på DLF egen hjemmeside under seniorer. 

Finn præsenterede hjemmesiden. 

 

 

 



Jesper Houmann Esbensen gav os en orientering om situationen på skolefronten i 

Skive. 

Faldende børnetal over de næste 5 år har sat spørgsmål ved skolestrukturen og 

antallet af skoler. 

Foreløbig er der politisk beslutning om ikke at ændre på antal af skoler og 

pasningstilbud, men økonomisk vil det betyde nedskæringer. 

  

Arbejdstidsaftalen rummer et max-timetal for lærere på 26 lektioner/uge samt 

forberedelsestid. 

 

Desuden rummer aftalen faste mål for frihed under barsel til både far/mor. 

 

Det meget omtalte stigende problem med dækning af uddannede lærere i 

folkeskolen er ikke udpræget her på egnen, og kan naturligt skyldes, at byen er 

uddannelsesby. Desværre forlader alt for mange faget efter endt uddannelse. 

 

  

 

Kamma Andersen afsluttede generalforsamlingen og modtog en erkendtlighed for 

sin medvirken. 

     

 .  

 Efterfølgende var foreningen vært ved smørrebrød, øl, vand og kaffe. 

 

  

 

  

 

 

 Referent Else Dalsgaard  Dirigent Kamma Andersen 

      


