
Generalforsamling i Skiveegnens Lærerforenings Pensionistklub  

 kreds 143 

Kredskontoret Skive 

Mandag, den 25. januar 2016 kl. 11.00 
 

 

Jens Overgaard bød de 42 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: 

 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. Desværre må vi opgive besøget på højskolen Rude 

 Strand i den nye sæson. I stedet planlægger vi en rundtur i Vestsalling. Endelig 

 plan sendes ud til alle, når programmet er klar. 

 Jens opfordrede os til at benytte seniorkurserne i DLF. Antal ansøgere kan i 

 givet fald udløse flere tilbud. Nye kurser er i opslag midt i februar. 

 Jens havde en hilsen fra Leif Primdal, der var forhindret i at deltage. Han kunne 

 meddele, at vi fortsat kan forvente den lille kalender, og at Jane Bodilsen udgår af 

 hovedstyrelsen.  

  

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

 arrangementer eller andre hændelser. 

 

 Der var ønsker fra forsamlingen om ”rullende” dage for vore arrangementer, så det 

 kan tilgodese flere medlemmer i at deltage. Vi tager det til efterretning. Der var 

 også spørgsmål til evt. udenlandsrejser. Spørgsmålet er åbent, da vi ikke pt. har 

 planer om rejsetilbud. 

  

 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). 



 Desuden varslede Eigil større udgifter til arrangementer i det kommende år. Vi må 

 derfor forudse brug af foreningens formue. Evt. højere kontingent blev foreslået i 

 overvejelse til næste år. 

 

Ad. 4 Indkomne forslag: 

 Ingen  

 

Ad. 5 Fastlæggelse af kontingent for 2017: 

 Det årlige kontingent på 50,00 kr. fastholdes. 

 

 

Ad. 6 Valg til bestyrelsen: 

 Finn Mosegaard og Else Dalsgaard var på valg. 

 Begge 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.: 

 Jens Overgaard takkede Kamma Andersen for mødeledelse og overrakte en 

 erkendtlighed for hendes indsats. 

   

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

 nye hjemmeside og vores placering i rammerne. 

  

 Dirigenten takkede for mødet og sluttede generalforsamlingen. 

 

 Klubben var vært ved smørrebrød, øl, vand og kaffe. 
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 Dirigent Kamma Andersen    

   


