
Bestyrelsens beretning for januar 2020 til september 2021 

Det er længe siden vi havde den sidste generalforsamling. 

Forklaringen er naturligvis corona-pandemien, som også i vores 

forening væltede mange planer og arrangementer. 

Dog nåede vi lige at afholde vores arrangement i Ribe i marts 

2020. Vi besøgte det nye Jacob A. Riis museum, hvor vi fik en 

introduktion til museet i Det gamle Rådhus inden vi kom ind i 

selve museet. Besøget sluttede med kaffebord i Restaurant 

Backhaus. Det var en god og spændende eftermiddag med fin 

tilslutning. 

Så skulle vi have deltaget i kredsens generalforsamling i marts – 

det blev til en aflysning men med virtuel deltagelse. Der var ikke 

mange af os fra fraktion 4, som deltog her. 

Årets sommerudflugt måtte også aflyses, men det lykkedes at 

gennemføre turen til Clay i Middelfart og Fjordenhus i Vejle i 

september. Den tur var med mundbind på i bussen, men det blev 

en dejlig dag, som sluttede med middag på Skibelund Krat. 

Så røg vi ind i anden bølge af coronaen, og måtte aflyse resten 

af årets program inklusiv generalforsamlingen i januar 21. 

Da vi fik mulighed for at genoptage vores aktiviteter, lykkedes 

det at gennemføre vores tur til Skallingen i juni. Det blev en 

dejlig eftermiddag i solskin, hvor Bjarne Slajkær blandt andet 

fortalte om den specielle natur, minerydning og dyrehold. Vi fik 



også anledning til at smage på de gule citron-myrer, som er 

kendt fra restaurant NOMA, vi fik dem dog ganske gratis! 

Eftermiddagen sluttede med kaffebord på Ho Kro. Skal lige 

nævne, at lagkagerne var super. 

Efterårssæsonen er startet med den tidligere aflyste udflugt 

til Søby Brunkulslejre og Carl-Henning Pedersens museum i 

Herning. Igen var vi heldige med flot vejr, og vi fik en 

spændende dag med historie, natur og kunst. Dagen sluttede 

med middag på Billum Kro.  

Nu satser vi på, at corona er jaget så meget på porten, at vi kan 

gennemføre resten af årets program, som er de arrangementer, 

vi måtte aflyse sidste år - nemlig Siegfried Matlok den 1. 

november og sangeftermiddag i Bramming den 1. december med 

Pernille Plesner Troldborg. 

Bestyrelsen har også fået næsen i sporet igen, og vi har 

genoptaget vores møder, hvor vi planlægger de oplevelser, som I 

forhåbentlig får glæde af. Lars Storgaard og Lars Klivager er 

aktive deltagere i Lærerforeningens pensionist-arbejde og 

deltager i det forpligtende samarbejde med andre kredse og i 

kongressen. De fortæller, at vi her i kredsen er foregangsmænd 

i forhold til at arbejde på at fastholde medlemmer i foreningen, 

og i fraktion 4 arbejdes der på at skabe så fordelagtige vilkår 

som muligt for pensionister. Fx ser det ud til, at vi kan blive en 

del af Faglige Seniorer fra 1. januar 22. Det er en gruppe af 



mange faglige foreninger, som sammen kan give gode rabatter 

på forskellige områder. 

Vi har også startet på en tættere samarbejde med kredsen 

lokalt, det betyder, at vi får mulighed for at følge bedre med i, 

hvad der sker i kommunen og rundt omkring på skolerne. Derfor 

er Karsten Munk også kommet i dag og vil fortælle os lidt om, 

hvordan det går med arbejdet om bl.a. frikommune-forsøget. 

Som nævnt er vi i fuld gang med planlægningen af 

arrangementer til foråret 22. Vi lægger op til, at det bliver det 

første program som udsendes på mail. Vi har været omkring 

dette forslag flere gange, men både personregister-loven og 

coronapandemien har lagt hindringer i vejen. Nu ser det dog ud 

til, at vi kan lykkes med det, idet kontoret kan udsende via 

deres mailsystem. Det vil dog være sådan, at man ikke kan 

besvare mailen, men det burde ikke være et problem, da man jo 

kan kontakte kontoret eller medlemme af bestyrelsen, hvis man 

har behov for det.  

Dette er ordene for nu -tak 


