Bestyrelsens beretning for 2018
På sidste års generalforsamling trådte Hans Erik Laustsen ud af bestyrelsen – og Lars Storgaard indtrådte. Vi er meget glade for Lars, som
sammen med os andre fordeler og løser de opgaver, der hører bestyrelsen til. Vi holder vores formiddagsmøder på skift hos hinanden, og når
kaffen og dejlig servering er klaret, arbejder vi med at planlægge de arrangementer, som I finder i programmet. Ifølge vedtægterne, skal vi jo
varetage pensionisternes interesse indenfor Danmarks Lærerforening og
ved sammenkomster og ture i årets løb bringe medlemmerne i god kontakt med hinanden. Det har vi så forsøgt at gøre bedst muligt gennem de
arrangementer, vi havde i 2018. Når vi planlægger, prioriterer vi altid
højt at få en guide til at fortælle, når vi er af sted – vi synes, det giver
det mest optimale ved et besøg. Vi har også kontakt med andre seniorklubber – det såkaldte ”jyske mavebælte”, som går fra Varde tværs over
Jylland til Vejle. Her mødes Lars og Lars med repræsentanter fra de andre seniorklubber og udveksler ideer og erfaringer i det såkaldte ”Pforum” (pensionist-forum) her peges også på, hvem der skal repræsentere os i Hovedstyrelsen.
Efter generalforsamlingen i januar, gik vores første tur til Tirpitz. Rigtig
mange mødte op og fik en god orientering om det nye spændende museum
i Blåvand.
I april var der igen museumsbesøg, denne gang i Esbjerg, hvor vi fik mulighed for at opleve det nye tilbud i Skoletjenesten og se museets spændende udstilling fra besættelsestiden.
Sommerudflugten gik nordpå i fælles bus langs Klitten og Ringkøbing
Fjord, hvor vi gjorde holdt i Kaj Munks præstegård, spiste madpakker og
fik fortalt om stedet. Så gik turen videre til Thorsminde, hvor vi besøgte

Strandingsmuseet St. Georg, som efter en flot ny restaurering genåbnede i 2017. Turen sluttede med fælles spisning på Billum Kro.
Efterårssæsonen startede med en guidet tur på Esbjerg Havn – vi fik adgang til de steder, som ellers er lukket for offentligheden, idet vi med
bus og guide fra Havneadministrationen blev kørt hele havnen gennem fra
nord til syd. Arrangementet sluttede med kaffebord på Vandrerhjemmet.
I oktober var der foredrag på Hovedbiblioteket, hvor Niels Ole Frederiksen underholdt med fortællinger fra sin barndom i Horsens Statsfængsel.
Året sluttede med julearrangement i Bramming med Erik Sommer, som
fortalte og inviterede til fællessang. Det var en meget hyggelig og festlig
eftermiddag, hvor der også blev spist æbleskiver og drukket glögg.
Vi har i bestyrelsen været glade for de mange positive tilbagemeldinger
vi har fået om arrangementerne. Det er dejligt, når tingene falder i god
jord. Vi får også ideer til nye arrangementer, og det sætter vi pris på,
desværre er det ikke alt, vi kan imødekomme. Fx har en tur til Sprogø
været foreslået flere gange, men en research har vist, at det er temmelig vanskeligt, idet man ikke kan lave aftaler lang tid i forvejen, og desuden er det meget dyrt. Det skal dog ikke afholde nogen fra at inspirere
os, vi undersøger gerne mulighederne og vurderer relevansen og den evt.
almene interesse – vi vil jo gerne imødekomme flest muligt.
I sidste år beretning omtalte jeg brugen af mail frem for Post Nord. Så
kom der en ny person-data-beskyttelses-lov! Det har jo ikke ligefrem
gjort ideen nemmere at udføre, så indtil videre træder vi altså bare vande lidt endnu!
Vi håber, at I benytter jer af de fordele, der er ved at være medlem af
foreningen – også udover de ting, vi sætter i søen her. Jeg selv fik et

kursus om politik på Frederiksdal først på sommeren, det var rigtig
spændende med gode foredrag og fin forplejning. Og så var det ganske
gratis – også transporten! Sørg nu for at få søgt et af kurserne, de bliver
slået op i Folkeskolen i marts.
Vi håber I tager godt imod arrangementerne i foråret, I har måske bemærket, at vi vil forsøge at samle pensionistgruppen til Esbjerg Lærerforenings generalforsamling i marts. Selvom vi ikke længere er ude i den
barske folkeskolehverdag, kunne det være spændende at høre, hvad der
rører sig der. Vi håber, at der er nogen, som kunne tænke sig at være
med, så sørger vi for, ar der bliver plads ved et pensionistbord til spisningen. Vi har set, at der igen har indsneget sig en fejl i programmet: generalforsamlingen er TORSDAG den 21. marts.
Vi glæder os til at se jer den 12. marts på hovedbiblioteket, hvor vi skal
høre Johannes Nørregaard Frandsen fortælle om liv i sproget.

