
 

Generalforsamling i Esbjerg Lærerforenings Seniorklub tirsdag den 31. januar 2017. 

 

Bestyrelsens beretning for året 2016: 

Vi har i året 2016 afholdt 6 bestyrelsesmøder på skift hos hinanden. Det er hyggelige 

formiddagsmøder, hvor en dagsorden styrer slagets gang. Vi ”brain-stormer” som regel ved det 

første halvårsmøde, inden vi fastlægger, hvilke arrangementer vi vil arbejde videre med i forhold til 

det kommende halvår. Vi har mange ideer i spil, men vi vil rigtig gerne have input fra jer 

medlemmer til, hvad der kunne være spændende at få på programmet. Så hvis I har gode forslag, er 

I mere end velkomne med dem. 

Det sidste bestyrelsesmøde i 16 blev afholdt på lærerforeningens formands kontor lige før jul - det 

er en rigtig dejlig tradition, hvor Kenneth (og Inger og Marianne) dækker op med julefrokost, når vi 

er færdige med mødet - så får vi et indblik i, hvad der rører sig i kredsen, stort som småt.   

I det forløbne år, i marts, har vi besøgt Frivillighuset Vindrosen, hvor vi både blev orienteret om 

husets arbejde med de over 130 foreninger og senere en rundvisning. Der var kaffe og lækre kager 

til arrangementet. 

I april måned tog vi til Vejen for at besøge kunstmuseet. Her fortalte museets leder Terese Nielsen 

om de mange spændende udstillinger samt om den japanske samling af træsnit, som var på museet i 

den periode. Det var en meget spændende eftermiddag, som sluttede af på Hotel Skibelund Krat 

med boller og overdådige lagkager samt kaffe. 

Sommerudflugten sidst i maj gik til Fanø. Vi var begunstigede med flot vejr, om end det blæste lidt. 

Nogle medlemmer tog udfordringen op og stod med sejl med Havneskolens både til Nordby. Vi 

besøgte Fanø skibs og dragtsamling, hvor to lokale frivillige fortalte ivrigt og længe om stedet. Der 

var også mulighed for at gå lidt omkring i Nordbys fine gader. En bus hentede os og vi kørte til 

Sønderho Feriekoloni, hvor vi fik lov at ”slå lejr” med vores madpakker og tasker. Poul fortalte os 

om stedets historie, og vi kunne skåle for at gratulere os selv med foreningens 25-års jubilæum. 

Senere førte Kirsten Stidsholt os rundt i Sønderho - hendes kærlighed til Fanø og Sønderho smittede 

af på os alle. Dagen sluttede med aftensmad på Krogården - det var desværre ikke den store 

kulinariske oplevelse. Det var ikke en del af planen - håber det bliver bedre til næste udflugt! 

Efter sommerferien var vi klar igen ved flygtningekirkegården ved Oksbøl. Her fik vi en meget 

spændende rundvisning og lærte om den del af efterkrigstidens historie, som vi nok ikke er så stolte 

af. Også dette arrangement sluttede af med kaffe og kage. 

I oktober var der foredrag på Hovedbiblioteket i Esbjerg. Ejvind Nielsen fortalte om humor i 

tilværelsen. Til dette arrangement var der desværre ikke så mange tilmeldte, som vi havde håbet, 

men dem som kom, havde en munter eftermiddag som også gav stof til eftertanke.. 



Årets arrangementer sluttede i Ribe - her var der til gengæld flere tilmeldte, end vi kunne rumme. 

En fin eftermiddag med rundvisning og fortælling i Kannikkegården og Domkirkens nye museum. 

Herefter gløgg og æbleskiver i Brorsonsminde.  

Vi har i bestyrelsen været glade for både positive og ikke så positive tilbagemeldinger på vores 

arrangementer. Hvis vi skal blive endnu bedre, er det vigtigt for os, at I fortæller os, hvad I mener 

om arrangementerne. Vi stod jo i et dilemma i forbindelse med juleturen i Ribe. Vi havde 

simpelthen ikke forestillet os, at flere end 100 gerne ville deltage. Når vi kan forudse, at der kan 

komme flere end pladsen tillader, skriver vi det i programmet, men vi kan altså komme i den 

situation, at vi må lukke for tilmeldinger. Det beklager vi selvfølgelig, men håber ikke, at det holder 

nogen fra at melde sig en anden gang. Vi vil også gerne pointere, at det er vigtigt at melde afbud, 

hvis man bliver forhindret i at deltage, vi skal jo betale for de kuverter, som er bestilt, og så er det 

ærgerligt ikke at få noget for pengene!  

Vi håber i bestyrelsen, at I tager godt imod forårsprogrammet og vil bakke op om arrangementerne. 

Hvis og når I taler med yngre kolleger, som er på vej ind i pensionistlivet, må I gerne opfordre til at 

forblive medlem af foreningen - der er faktisk en del fordele ved det medlemskab. Selvfølgelig fx 

det, vi sidder i lige nu, men også andre gode ting. På DLF’s hjemmeside kan man finde en 

beskrivelse. Jeg vil blot nævne, at man som frivilligt medlem af Gruppeliv forsikringen, som 

dækker til og med det år, man fylder 70, kan optage lån op til 200.000,- man får udbetalt 370.000 

ved dødsfald. 

Det er muligt at leje foreningens feriehuse til reduceret pris, ophold på Sinatur Hotellerne samt 

komme på kursusophold, som slås op i uge 6 i Folkeskolen. Selv en kogebog ”God mad let at lave” 

fås til fordelagtig pris. 

Hvis man har meldt sig ud af foreningen som pensionist, er der desværre ingen vej tilbage.  
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