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Beretning 2016 
 
Det er svært at forlade 2015 uden at tænke tilbage på en forandret verden, der har 
været præget af terror, tab og klimaforandringer i et omfang, som ikke tidligere er 
set. 
I vores egen pensionsverden har vi mistet 8 medlemmer i 2015. Navne læses op og 
mindes. 
 
Jeg vil ønske, at det nye år, som vi netop har taget hul på give anderledes positive 
oplevelser, og her tænker jeg selvfølgelig også på en forandret skoleverden, som vi 
ikke længere er en aktiv deltager i, men dog følger med i. Efter medierne at dømme 
er der en stor flugt fra folkeskolen og ikke mindst blandt de unge lærere 
 
På forrige generalforsamling fortalte Leif Primdal om år et med den nye 
skolereform, og han har i sit fravær lagt et brev til os om, hvordan skolesituationen 
ser ud  i Skive Kommune, og det vil jeg slutte min beretning med. 
 
I bestyrelsen konstaterer vi med tilfredshed en pæn, men ikke prangende  tilslutning 
til arrangementerne, og som tidlige år er det udflugterne, der har størst tilslutning. 
Besøget i Mønsted Kalkgruber var pænt besøgt med 39 deltagere. Jeg var selv 
forhindret i at deltage, men har af Else fået at vide, at det var en god eftermiddag, 
men  for nogle var det  anstrengende at stå op i længere tid, og koldt var det også i 
gruberne!   
 Turen til Borbjerg Mølle med foredrag af kromutter Esther Jensen og efterfølgende 
spisning var en god oplevelse. På TV/ Midt-Vest blev vi modtaget af en meget 
veloplagt Ivar Brændgaard, som tog os med på en rundtur i tv-byen. Det var en god 
dag med besøg begge steder. Dagen havde 48 deltagere. 
I Resen Sognehus havde vi i februar besøg af tidligere borgmester Flemming 
Eskildsen, som fortalte om mennesker på sin vej i politik. 16 deltog. I marts fortalte 
en veloplagt Niels Mortensen ”Om  jernbaner – og hvad deraf fulgte”. Som tidligere 
år var besøgstallet over 30. 
  ”Den der synger er aldrig alene” var titlen på Erik Sommers musikalske eftermiddag 
i sognehuset, og som vi tidligere har hørt ham på Seniorhøjskolen i Nr.Nissum, var 
han en fornøjelse at høre. Foruden at være en nærmest omvandrende 
”Højskolesangbog” er han også en vidende litteratur personlighed. 



I  september sendte vi et orienteringsbrev om bl.a næstformandens deltagelse i 
årsmødet på kursusejendommen i Frederiksdal og datoer for seniorkurser i 2016. 
Opslag i Folkeskolen kommer i februar.  Datoerne får I her: 
27.-29. juni  Frederiksdal Politik og Christiansborg 
4.-6.juli  Gl. Avernæs Film 
6.-8.juli  Gl. Avernæs Øl og kulturhistorie 
11.-13.juli  Skarrildhus  Kunst og kultur 
 
Nordisk Pensionisttræf  13.17.juli Storebæltcentret   
 
Vi efterlyste i samme brev jeres forslag til foredrag og musik. Der indkom et forslag 
og det er for at sige det pænt – meget tyndt/skuffende. Det ene forslag kvitterer vi 
for og har engageret provsten fra Lyngå til et foredrag  : ”Når livet ler, er det 
sjældent kun for sjov”.  
Vi får mange roser fra jer om arrangementerne, men jeg vil opfordre 
generalforsamlingen til at diskutere, om det nuværende koncept, som vi har 
fastholdt i mange år med foredrag, musik, ture og virksomhedsbesøg 
skal fastholdes/vægtes anderledes. Vi sluttede 2015 af med en julefrokost i Vinde 
Forsamlingshus  og havde 32 fest- og humørfyldte deltagere med Poul Burgaard ved 
musikanlægget.  I 2016 henlægges julefrokosten til Resen Sognehus. 
 
Medlemstallet i fraktion 4 var pr. 18.januar 2016 på 254, som er et lille fald på 5 i 
forhold til sidste år. I ”klubben” havde vi sidste år ca. 90 medlemmer.   
Over hele landet er der et frafald, når lærerne går på pension. Adspurgt er der 
mange forklaringer: hvad skal jeg bruge foreningen til, jeg vil spare de penge, hvad 
kan foreningen hjælpe mig med? Og sikkert andre forklaringer!  
 
Brevet fra Leif Primdal kommenteres i uddrag. 
 
Til slut vil jeg takke mine bestyrelsesmedlemmer for et dejligt og konstruktivt 
samarbejde. Tak til Leif, Jesper og Ilse for deres aldrig svigtende hjælp. 
 
Beretningen overgives hermed til generalforsamlingen 
 
Jens Overgaard 
Januar 2016 


