
 
 
Beretning 2017 
 
 

Jeg vil gerne begynde med at mindes de lærere i vores kreds, som er døde i årets 
løb. 
Navne læses op og mindes. 
 
Sidste år indledte jeg med at se tilbage på en forandret verden, som desværre ikke 
har ændret sig til det bedre. 
2016 blev ikke mere positiv hvad angår terror, krig, tab og klimaforandringer.  
Det skal dog tilføjes, at vi har fået vores egen minister og verden har fået en stor 
mand!! 
 
Dog ikke så dramatisk - må vi dog konstatere, at vi vores egen verden – 
skoleverdenen - går det den forkerte vej med skolenedlæggelser, tab af stillinger og 
lærerflugt fra folkeskolen. Antal lærerstillinger er faldet med 14 % og i samme 
periode er antallet af elever faldet med 4,5 %. Dertil skal lægges, at et stort antal 
lærere forlader folkeskolen af forskellige grunde! 
 
Efter generalforsamlingens officielle del vil Leif give en orientering om tilstandene i 
Skive Kommune. 
 
I tal er der på landsplan nedlagt 7000 lærerstillinger, men heldigvis er 
organisationsgraden høj. 60.385 aktive medlemmer, 20398 pensionister og 4600 
lærerstuderende. 
I vores egen kreds er der 250 pensionister, hvoraf 74 er kontingentfrie. –Det bliver 
du, når du runder 75 år. Pensionistklubben har pt. 83 medlemmer. 
Heldigvis forbliver langt de fleste medlemmer i lærerforeningen, når de forlader den 
aktive del.  
Når I har besluttet jer for at gå på pension, får I sammen med et velkomstbrev fra 
kreds 143: vores  årsprogram og et par foldere om fordele ved at være pensionist i 
fraktion 4. – Alle dele kommer på ”tavlen”. 
 
Til noget andet. I sparetider er der opstået en problematik i nogle kredse om at 
skaffe gratis medhjælp til de trængte skoler til hjælp i klasserne, og det har været 
fristende at kontakte pensionerede lærere om at varetage  forskellige opgaver om 
gratis hjælp, men vi udfører ikke gratis arbejde, som ellers kunne udføres af lønnet 



personale. Det skal understreges, at jeg ikke har hørt om det blandt vores 
medlemmer. Hvis det skulle finde sted, skal det ske i samarbejde med lærerkredsen. 
 
På sidste generalforsamling sukkede jeg over at tilslutningen i 2015 til vores 
arrangementer  ikke var prangende. Om det var det, jeg sagde, der ændrede billedet 
skal jeg være usagt, men fra 2015 til 2016 har der været øget tilslutning på 14%. Fra 
238 til 273 hurra – det er vi glade for i bestyrelsen.  
Årsprogram  2016 kommer på tavlen og kommenteres. 
 
I 2017 gennemføres der sædvanen tro 4 seniorkurser. Vi havde i pensionistkredse 
håbet på et 5. kursus, men det blev nedstemt i hovedstyrelsen bl.a i begrundelse 
med økonomi. Et kursus koster ca. 600.000 kr! 
Som medlem af fraktion 4 betaler 315 kr. /kvartal. Heraf går 102 kr. til lokalkredsen 
og resten går til hovedforeningen. Det bliver til 13,5 mil. Kr. om året. 
  
Nordisk Pensionisttræf holdes i Gøteborg, Sverige. 
 
Seniorkurser: 
28.-30.juni, Frederiksdal:  Politik og Christiansborg. 
3.-5.juli, Gl. Avernæs:    Øl og lokalhistorie. 
5.-7.juli,  Gl. Avernæs:    Film. 
10.-12.juli, Skarrildhus:   Kunst og kultur. 
 
Nordisk Pensionisttræf: 
12.-16.juni:  Gøteborg, Sverige 
 
Seniorkurser og seniortræf kommer på tavlen 
 
I december modtog I vores program for 2017, og  I skal bemærke 3 ændringer i 
forhold til tidligere: Årsprogram kommer  på ”tavlen” og kommenteres 
1. Møderne afholdes tirsdage 
2. Der er tilmelding til alle arrangementer også møderne – nyt. 
3. I februar og marts holdes foredragene i mødelokalet på Østerbro 5. 
Ad. 1 Vi kolliderer ikke med Salling Kirkehøjskole 
Ad. 2 Besparelser 
Ad. 3 Vi har ingen ”kaffedame” i Resen Sognehus. 
Sang og musik finder sted i Resen Sognehus. 
 



Til slut vil jeg takke mine bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt 
samarbejde. En stor tak til Leif, Jesper og Ilse for aldrig svigtende hjælp. 
Beretningen overgiver jeg hermed til generalforsamlingen. 
 
 
Jens Overgaard 
Januar 2017 
 

 
 
 


