
Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforenings Pensionistklub  

 kreds 143 

Kredskontoret Skive 

Mandag, den 30. januar 2017 kl. 11.00 
 

 

Jens Overgaard bød de 48 fremmødte medlemmer velkommen, og efter en fællessang gik vi 

over til generalforsamlingens dagsorden. 

 

Ad. 1 Valg af dirigent: 

 Kamma Andersen blev foreslået og 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 navnene op på de medlemmer i 

 kredsen, som er afgået ved døden i det forløbne år. Vi ærede kort deres minde. 

 Jens Overgaard opridsede i store træk begivenhederne fra det forløbne år og 

 præsenterede kort det nye program. Vort årsprogram er udsendt til alle 

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

 medlemmer i det kommende år.  

 Jens gennemgik punkter for medlemsfordele for pensionerede medlemmer og 

 henledte opmærksomheden på den lille folder, som omtaler disse fordele. Folderen 

 kan hentes på kredskontoret. 

 Der vil i 2017 blive tilbudt 4 seniorkurser fra DLF`s side, selv om ønsket om 

 flere kurser var til stede. Det nordiske pensionisttræf bliver i år afholdt i Gøteborg.  

  

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

 arrangementer eller andre hændelser. 

 

 Vi har i år efter ønske fra flere sider ændret mødedagene til tirsdage, da vore 

 mandagsmøder kolliderede med kirkehøjskolens arrangementer. Vi håber, det 

 tilgodeser ønsket. Sallingturen i år høstede megen ros, og der var forventninger til 

 forsættelsen Salling rundt. Desuden var der spørgsmål om evt. rejser til udlandet.  

 Vi har ikke sådanne planer, men kan henvise til et rejseprogram i foreningen i 

 Viborg. Her er planer om en tur til Italien, hvor vore medlemmer er velkomne til at 

 deltage. Den lille ændring i programmet, hvor 2 foredragsholdere bytter datoer, 

 og møderne holdes i foreningslokalet på Østerbro, blev markeret. 

 Desuden er det nyt, at vi fremover behøver tilmelding til vore møder. Det er 

 udelukkende af hensyn til det praktiske omkring kaffeservering. 

  

 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. 

 

 Beretningen ligger som bilag (se hjemmesiden). 

 Beretningen blev godkendt. 



 

Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab: 

 Eigil gennemgik regnskabet, som blev godkendt (se bilag på hjemmesiden) 

 Fremover vil vi selv råde over det fulde tilskud fra foreningen (25.000,00 kr.) 

 og løbende afregne med kontoret for de aktuelle ydelser. 

 

Ad. 4 Indkomne forslag: 

 Ingen  

 

Ad. 5 Fastlæggelse af kontingent for 2018: 

 Det årlige kontingent på 50,00 kr. fastholdes.  

 Der er pr. 30. jan. 83 medlemmer i klubben. 

 

 

Ad. 6 Valg til bestyrelsen: 

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

 Alle modtog genvalg. 

 

 

Ad. 7 Valg af bestyrelsessuppleant: 

 Ulla Ballund modtog genvalg. 

 

Ad. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant: 

 Leif Primdahl er fortsat revisor, og Palle Petersen modtog genvalg som 

 revisorsuppleant. 

 

Ad. 9 Evt.: 

 Der var ikke yderligere spørgsmål, men Finn gjorde opmærksom på foreningens 

 nye hjemmeside og vores placering i rammerne. For interesserede var der også 

 fortsat tilbud om køb af filmhistorien om Jens Væver fra Krejbjerg. 

 

 Jens Overgaard takkede Kamma Andersen for mødeledelse og overrakte en 

 erkendtlighed for hendes indsats. Jens sluttede generalforsamlingen. 

   

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

 skolerne i Skive i dag. Skoleverdenen er stadig mærket af konflikten og kæmper 

 fortsat med virkningerne af strukturændringerne og de økonomiske stramninger.  

 Der var dog optimisme at spore og meldinger om store kursustiltag for at højne 

 lærernes faglighed. 

 Der var tilsagn om fortsat gratis at kunne modtage den kendte lærerkalender.  

 Den kan hentes på kontoret omkring det nye skoleårs begyndelse. 

 

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

 

 Referent Else Dalsgaard  Dirigent Kamma Andersen 

      


