
Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforenings Pensionistklub  

 kreds 143 

Kredskontoret Skive 

Mandag, den 28. januar 2020 kl. 11.00 
 

Jane Bodilsen bød de 36 fremmødte medlemmer velkommen og gik derpå 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: 

 Vi indledte med fællessangen:  Det haver så nyeligen regnet--- 

 Jane understregede 2020, som jubilæumsår for en hel række af begivenheder og 

 dermed også betydningen af at mindes vores historie og hermed især 

 genforeningen i Sønderjylland. 

 Inden gennemgang af beretningen mindedes vi 2 medlemmer, der er afgået ved 

 døden i det forløbne år. Herefter ridsede formanden de afviklede arrangementer op 

 og nævnte det nye tilbud omkring teaterforestilling i samarbejde med Skive 

 Teaterkreds. Vi deltog i en meget vellykket formiddagsforestilling i Skive Teater. 

 Dette samarbejde vil vi fremover lade medlemmerne få glæde af. 

 Vort virksomhedsbesøg i det kommende år på GreenLab i Kåstrup vil senere blive 

 uddybet, når de endelige aftaler er på plads. Området er så nyt, så overblikket fra 

 deres side omkring gæstebesøg endnu ikke kan forventes. 

 Datoen er aftalt, men indholdet vil blive belyst senere. 

 Jane takkede Finn for det store arbejde, han har ydet med tilrettelæggelse og 

 beskrivelse af Limfjordsturene samt fremstilling af årsprogrammet.  

Vi blev bekendt med kommende pensionistkurser på foreningens kursuscentre. 

De endelige opslag kommer i Folkeskolen i februar. Det samme gælder det 

nordiske kursus. 

Fremover kan de aktuelle nyheder stadig følges på hjemmesiden. Det samme 

gælder billeder fra vore aktiviteter og nyt fra Pensionistforum. 

 Beretningen blev taget til efterretning. (ses som bilag på hjemmesiden) 

 

Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab: 

 Eigil fremlagde regnskabet og dette blev godkendt. 

 (ses som bilag på hjemmesiden) 

  

Ad. 4 Indkomne forslag: 

 Ingen nye forslag, men bestyrelsen annoncerer en ændring af ordvalg i 

 vedtægterne i § 5, idet  

 ”Indkaldelse ved brev” ændres til -- ”Indkaldelse ved mail”. 

 Hvilket er en følge af den nuværende praksis. 

 Alle medlemmer, der ikke kan modtage digital post, kan få meddelelser pr. brev, 

 når bestyrelsen bliver bekendt med ønsket. 



  

 

Ad. 5 Fastlæggelse af kontingent: 

 Kontingentet er i år 100,00 kr. Ingen forslag om ændring. 

 

Ad. 6 Valg af bestyrelsen: 

 Finn Mosegaard og Else Dalsgaard var på valg. 

 Begge modtog genvalg. 

 

Ad. 7 Valg af bestyrelsessuppleant: 

 Ulla Ballund blev valgt. 

 

Ad. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant: 

 Leif Primdahl er fortsat revisor og Aase Dalgaard modtog valg som 

 revisorsuppleant. 

 

Ad. 9 Evt.: 

 Efter problemer med manglende fremsendelse af Folkeskolen, blev vi opfordret til 

 at rykke for denne ydelse. Telefonisk henvendelse var at anbefale. 

 

 Vi forventer indbydelse til endnu en formiddagsforestilling i Skive Teater. 

 For interesserede blev vi bekendt med datoen 27. februar. Annoncering følger.  

 

 Kamma Andersen afsluttede og takkede for god ro og orden, og modtog en 

 erkendtlighed for sin medvirken. 

   

Herefter havde vi besøg af Leif Primdal, der ajourførte os om nyt omkring 

lærernes vilkår og hverdag. Der var tilfredshed med den nylig indgåede lokalaftale 

omkring arbejdstidsregler og opgaver. Senere følger centralaftaler på områderne. 

Alt i alt en forbedring af lærernes hverdag, selv om arbejdspresset stadig er 

markant.  

Leif mente, der var gode efteruddannelsestilbud og vilkår for lærerne i Skive. 

  

 Reglerne for kontingentfrihed for pensionerede lærere ændres som følge af den 

 senere pensionsalder. Den enkelte kan få svar på spørgsmålet på kredskontoret. 

  

 Jane afsluttede og takkede for fremmøde og samarbejde i det forløbne år. 

 

 Til slut var klubben vært ved smørrebrød, øl, vand og kaffe. 

  

 

 

 Referent  

Else Dalsgaard  

 

 

 Dirigent  

 Kamma Andersen      


