
Beretning 2018 
 
 
Hvert år er der et naturligt frafald blandt vores medlemmer og 2017 var ingen 
undtagelse. I årets løb måtte vi sige farvel til 5 medlemmer. Deres navne læses op 
og mindes. 
 
I år er det 9 år siden vi holdt stiftende generalforsamling og dannede 
”Pensionistklubben”, som nu holder generalforsamling. Bestyrelsen dengang bestod 
af: Peter Kristian Fløj Jensen, Eigil Andersen, Else Dalsgaard, Birgitte Bjerregaard og 
Jens Overgaard. 
Siden da har vi haft støt stigende medlemstal, så vi ultimo 2017 nåede 105 
medlemmer. I hele fraktion 4 er vi 250 medlemmer. Det er stort set uændret 
gennem årene. Hvad der ikke er uændret er, at medlemmerne bliver ældre og ældre 
og i 2017 var 70 medlemmer over 75 år, hvilket betyder kontingentfritagelse! 
 
I det forgangne år har der været en god tilslutning til de planlagte arrangementer, 
hvilket vi tager som udtryk for tilfredshed med konceptet: foredrag, musik, halv- og 
heldagsture.  
Vi forventer, at kunne holde foredragene, musik og julefrokost i Resen Sognehus i 
2018. Kaffeprisen er sat op til 55 kroner fra i år. 
 
”Stress sender flere og flere lærere på invalidepension” kunne jeg læse I Kristeligt 
Dagblad den 17.november. Der er på 12 år sket en femdobling af 
invalidepensionering af lærere og stress står for en stigende andel. I 2004 blev 485 
lærere invalidepensioneret og det tal var i 2016 vokset til 2274!  
Der kan være mange grunde til stressede og udbrændte lærere, men der er ingen 
tvivl om, at det sociale fylder mere og mere i, hvad lærerne skal tage sig af: En mor 
beklager sig over, at parallelklassen har en finere julepyntning end hendes barns 
klasse har det! Forældre beklager sig over, at læreren ikke kan holde styr på, at 
deres barns madpakke ikke bliver spist i den rigtige rækkefølge!  
Så fylder det sociale for meget. Her skal læreren have opbakning til at sige: ”Det er 
ikke mit bord”. 
Jeg vil ønske, at den kommende overenskomst kan rette op på arbejdsforholdene 
for vores kolleger. 
Ovenstående er ikke min verden, men jeg tror, at det er en del af vore  børns 
verden. 
Leif vil efter generalforsamlingen berette om tilstanden i kreds 143. 
 



Som i tidligere år arrangeres der 4 seniorkurser i 2018. Sted og tema er ikke udmeldt 
endnu, men se i bladet Folkeskolen i februar. Så snart det kommer til mit kendskab 
vil I få besked. Kurserne er helt gratis for jer så tilmeld jer. 
Lærerkalenderen vil I også kunne få i år. Den kommer formentlig til udlevering i maj. 
Kan afhentes på kredskontoret eller omdeles på forårsturen til Jelling. 
 
I december modtog i årsprogram 2018 udsendt med posten. Det var sidste gang i 
postkassen! Fremover får I den elektronisk og må så selv printe. Vi tror og håber 
ikke, det vil ændre på jeres fremmøde til arrangementerne. 
 
Programmet 2018 fremvises og kommenteres. 
 
Til slut vil jeg takke mine bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde i såvel 
programlægning som ved arrangementerne. Tak til Leif, Jesper og Ilse for husly, 
kaffe og uvurderlig hjælp. 
Beretningen overgives til generalforsamlingen 
 
 


