
 

Beretning 2019 

 

GODT NYTÅR og tak for 2018 

Vi har gjort det til en tradition, – en god tradition – at mindes de kolleger, som døde  

i det forgangne år. I 2018 sagde vi farvel til 12 kolleger – det største antal i mange år. 

Navne læses op 

Da det er min sidste beretning, vil jeg se tilbage på de sidste 10 år og mindes de 

mange gange, vi har været sammen til foredrag, musik, virksomhedsbesøg og ture, 

men derom senere. 

2018 har I været flittige til at deltage i arrangementerne, og det er vi selvsagt glade 

for, for det betyder vel, at vi har lavet noget, der har været værd at deltage i. 

På generalforsamlingen i 2018 blev det vedtaget at forhøje det årlige kontingent til 

100 kr. gældende fra 1.januar 2019. På sammen generalforsamling varslede vi en 

ændret distribueringsform af nyhedsbrevet. I 2018 fik I det elektronisk.  I år har vi 

sparet et foredrag væk, som vi plejer af have i februar. Alle tre dele var begrundet i 

et regnskabsunderskud i 2017 og et budgetteret underskud i 2018. Vi skal ikke 

tilstræbe en stor kassebeholdning, men vi var begyndt at tære på beholdningen – så 

derfor. 

2018 program vises på skærmen 

I december fik jeg en oversigt over, hvad der sker med antallet af medlemmer i 

fraktion 4. Der bliver færre betalende pensionister og det kan komme til at presse 

foreningen økonomisk. Forklaringen kan nok søges i: de store årgange fra 1942 til 

1948 er gået på pension og rammer kontingentfrihed ved 75 år. Samtidig er der det 

glædelige, at der er en forventet længere levealder. Derfor bliver der flere fraktion 4 

medlemmer, der ikke betaler kontingent. Det kan betyde, at kontingentfriheden 

først træder i kraft senere, end ved det fyldte 75 år. 

Fremskrivningen vises på skærmen 



I vores egen kreds var der ved årsskiftet 241 medlemmer mod 250 i 2017, heraf er 

80 medlemmer 75 år eller derover. En stigning på 5 fra 2017. 

Arrangementerne i 2019 vil blive afholdt i Resen Sognehus efter aftale, og vi 

forventer uændret kaffepris. For deltagelse i øvrige arrangementer er prisen for 

deltagelse omtalt i årsprogrammet, som I selv skulle printe. Programmet kan også 

ses og afhentes på lærerforeningens kontor hos Ilse.  

Årsprogram 2019 vises på skærmen 

2019 afholdes som i andre år 4 seniorkurser 

1. 24. - 26. juni  på Frederiksdal 

2. 1. - 3. juli på Gl. Avernæs 

3. 3. - 5. juli på Gl. Avernæs 

4. 9. - 11. juli på Skarrildhus 

Indholdet er endnu ikke klar, og det er heller ikke muligt at tilmelde sig nu. 

Det forventes, at der vil være et opslag i uge 7. Nordisk pensionisttræf 

foreligger der ikke noget om! 

Lærerkalenderen vil I også kunne få i år. Den kommer formentlig i maj og kan 

afhentes på kontoret. På forårsturen den 7.maj vil vi medbringe et antal 

eksemplarer. 

Jeg indledte min beretning med at varsle lidt historie og se tilbage på de sidste 10 år. 

Det har vi lavet …. Vises på skærmen 

Kære bestyrelse og kære medlemmer. 

Jeg er meget glad for, hvad vi i fællesskab har skabt og været sammen om. 

Tak til Børge for gode tilrettelagte ture, tak til Eigil for din påpasselighed med at 

passe på vores fælles økonomi, tak til Else for mange gode referater og tak til Finn 

for såvel Tour de Salling som PR- ansvarlig. 

Tak til jer medlemmer fordi I gang på gang har valgt mig til bestyrelsen og ikke 

mindst for trofasthed med at møde op til arrangementerne. 



 Mit arbejde i lærerforeningen har været fyldt med oplevelser, og nu er tiden at 

takke af, og det gør jeg med god samvittighed. 

Leif, Jesper og Ilse skylder jeg stor tak for såvel husly som uvurderlig hjælp. 

Min beretning overlades hermed til generalforsamlingen 

Skive januar 2019 

Jens Overgaard 

  

 

 

 


