Generalforsamling d. 24. november 2015
I lighed med sidste år blev generalforsamlingen afholdt i de dejlige lokaler i Tinghallen. Der var 77
medlemmer og ledsagere, der mødte op til generalforsamlingen og den efterfølgende julefrokost,
og det er indtrykket, at det var en rigtig god eftermiddag for alle.
Ingelise startede med at byde forsamlingen velkommen og foreslog Flemming Kjeldsen som
dirigent.
1. Forslaget blev vedtaget med akklamation.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at formalia var i orden og gav herefter ordet til
formanden.
2. Formanden indledte beretningen med at konstatere, at arrangementerne også i 2015 havde fin
tilslutning. Arrangementerne havde fuldt ud levet op til forventningerne hos både bestyrelsen og
de medlemmer, der deltog i dem. I forbindelse med sommerudflugten var det dog lidt uheldigt, at
frokosten på Haraldskær var henlagt til et lokale, hvor der var for lidt plads i forhold til gruppens
størrelse. Bestyrelsen rettede efterfølgende henvendelse til Haraldskær for at påpege det uheldige
i, at den i øvrigt gode frokost skulle indtages i så snævre lokaler.
Men bortset herfra var det dog bestyrelsens og formandens oplevelse, at sommerudflugten var en
succes. Det samme var indtrykket i forbindelse med besøgene i Vestre Landsret, på Mercantec og i
Sortebrødre klosterkirke og ikke mindst besøget på TV Midt/Vest, som jo blev aflagt for anden
gang i pensionistforeningens historie. Desuden gav Willy Egmose deltagerne et par dejlige timer
den 7. oktober, hvor temaet var Musikken som livsvej.
Formanden gjorde opmærksom på, at programmet for 2016 er ved at være på plads og vil blive
udsendt umiddelbart efter nytår. Desuden omtalte hun turen til ”Frankrigs hjerte” og opfordrede
medlemmerne til at tilmelde sig, hvis man ikke allerede havde gjort det. Det blev også nævnt, at
turen var åben for deltagelse af andre end pensionistforeningens medlemmer, idet det jo er en
fuldt ud deltagerbetalt tur, der er arrangeret af Poul Erik Uttrup.
Endelig omtalte formanden det forestående valg til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, hvor
der fra pensionistfraktionens side stilles med en ny kandidat, nemlig Birgit Bruun, Roskilde. Da der
ikke er andre kandidater end Birgit Bruun, er hun dermed valgt til hovedstyrelsen for de næste 4 år
uden afstemning.
Afslutningsvis takkede formanden for det gode samarbejde i bestyrelsen og for samarbejdet med
lærerkredsen og i særdeleshed Flemming Kjeldsen.
Beretningen blev herefter godkendt med anerkendende applaus fra forsamlingen.
3. Kassereren udleverede en revideret oversigt over årets regnskab. For alle arrangementer var
der nøje gjort rede for udgifter og indtægter, og årsregnskabet balancerer med et bidrag fra
kredsen på 36.777,75 kr. Helge Ellerup oplyser endvidere, at medlemstallet nu udgør 167
medlemmer, hvilket er en stigning på 17 medlemmer i forhold til sidste år.
Efter kassererens regnskabsfremlæggelse blev det godkendt med akklamation.

4. Næste års kontingent blev foreslået til 100 kr. i lighed med tidligere.
Generalforsamlingen godkendte forslaget til kontingent.
5. Indkomne forslag: ingen
6. Valg til bestyrelsen:
På valg var Kirsten Ethelberg, Helge Ellerup og Poul Zachariasen. Alle blev genvalgt.
Suppleant Ase Kjelde var også på valg og blev genvalgt.
Som kritisk revisor blev Bodil Mortensen valgt, idet Henning Simonsen efter lang og tro tjeneste
ønskede at stoppe.
7. Dirigenten takkede for det selskabelige samvær og betonede den store betydning, det har for
lærerkredsen, at en så engageret og kompetent bestyrelse sikrer de pensionerede medlemmer et
godt tilbud til denne medlemsgruppe. Bestyrelsen fortjener anerkendelse og ros.
Sluttelig takkede Ingerlise Bragh dirigenten for veludført ledelse af generalforsamlingen.
Herefter var der dejlig mad og skøn fællessang akkompagneret af Helge Ellerup. Som sædvanlig
var der en god og hyggelig stemning, og snakken gik lystigt ved bordene.
Ref. FK

