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Kære medlemmer 

Med udgangen af 2015 lukke-

de SC ned.

(statstjenestemændenes Cen-

tralforening) Formuen blev 

fordelt efter medlemmernes 

antal, hvilket betød, at senior-

gruppen fik ca. 36.000 tilbage. 

Nogle af de penge har vi brugt på et døgnmøde på Vissenbjerg kro, hvor de 

tre bestyrelser var indbudt. (LVU,LVA og DTL) Det var et godt møde, hvor vi 

udover det sociale samvær havde to oplægsholdere.  

Først kom Arne Rolighed fra Danske Seniorer, som talte om flere af de pro-

blemer der kan være ved at blive ældre. Der var en livlig diskussion, da vi jo 

alle besad en vis ekspertise på området. Vi kom hele vejen rundt om em-

net fra Kørekortfornyelse til rigtig medicinering, socialt sikkerhedsnet, fri-

villigt arbejde og de ældres økonomiske vilkår og ikke mindst den såkaldte 

ældrebyrde. 2 rigtig gode timer. 

 

Husk det er ikke slemt at blive gammel, når bare man ikke bliver syg. 

 

De to næste timer havde vi inviteret økonomen Daniel Ankerloo. Han var 

noget af en øjenåbner, idet han med flere plancher påviste, at der er råd til 

velfærd også i fremtiden. Vi er blevet tudet ørerne fulde af mange politike-

re om, at der skal reformeres (spares) hvis vi skal bevare velfærden. Jeg 

kan varmt anbefale, at man læser (skimmer) rapporten som oplæget tog 

udgangspunkt i. Den kan hentes på nettet via denne adresse: http://

docplayer.dk/10156107  

I 2017 skal forbundet have kongres i november måned og derfor skal seni-

orgruppen afholde generalforsamling senest 7 uger før. Vi har besluttet at 

det også skal foregå på et døgnmøde, men her bliver udgifterne mindre, da 

forbundet afholder en del af udgifterne. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

http://docplayer.dk/10156107
http://docplayer.dk/10156107
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 I bestyrelse var vi meget, meget tilfredse med generalforsamlingen i      

Viborg, og det er også vores opfattelse, vi har ikke hørt andet, at deltagerne 

var meget tilfredse med arrangementet. Vi følte os hurtigt hjemme og fik al 

den service man kan ønske sig. Stor tak til skolen for et godt ophold.    

 Som i kan læse i referatet meddelte både formand og næstformand, at de 

ikke genopstiller ved generalforsamlingen i 2018. 

Som følge deraf har vi besluttet at indkalde de valgte suppleanter til besty-

relsesmøderne. Dette gøres naturligvis for at gøre nogle klar til at træde ind 

i bestyrelsen til den tid, men det skal naturligvis ikke bremse andre i at op-

stille ved generalforsamlingerne. Det er altid godt med et kampvalg, men 

det ses sjældent i seniorforeninger. 

De udvidede bestyrelsesmøder vil naturligvis belaste økonomien, dels med 

større rejseudgifter og derudover vil møderne blive afholdt i forbundshuset. 

I dette blad er der kun refereret fra et skolebesøg. Det er fordi det andet 

skolebesøg finder sted efter deadline på dette blad. Vi glæder os til at besø-

ge Hotel og restaurantskolen i København den 23. november. 

Kender i det med at jo ældre man bliver, jo før skal man have tingene plan-

lagt. Det gælder i alle tilfælde for mig, hvorfor jeg skriver ud til flere skoler 

vedr. generalforsamlingen i 2017. Jeg får altid meget venlige svar, men ofte 

er det svært for skolerne at planlægge så langt frem i tiden. Det kan være at 

skolehjemmene eller skolen skal renoveres i ferieperioden eller skolehjem-

met er optaget til andre formål. Men nu kan jeg oplyse, at vi har sagt ja til 

at vi næste år skal til Skive tekniske skole for at holde generalforsamling i 

2017. Det glæder vi os meget til. Jeg vil gerne ønske alle medlemmer og 

deres kære en dejlig fredelig jul og et godt og indholdsrigt nytår.  

Mogens Larsen 
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Skolebesøg på Mors Landbrugsskole 
 

D. 23 maj 2016 ankom vi 24 seniorer til skolebesøget på Mors. Mødet 

begyndte med velkomst kaffen. Forstanderen  bød os velkommen, og da 

kaffen var drukket fik vi en meget god og fin  orientering om skolens  hi-

storie. Skolen  blev startet i 1984. Eleverne fik en  meget grundig under-

visning inden for: jordbrug, dyrehold, gartner og anlægsgartner samt 

motor og maskinlære og andre 

grene indenfor landbrugsområdet.  

 Den meget fine og veltilrettelagte 

rundvisning startede med et besøg 

i maskinhallen. Her var der opstil-

let forskellige  Traktorer med for-

skellige arbejdsområder,  og na-

turligvis også nye og meget mo-

derne og særdeles  kostbare Trak-

torer og også til sammenligning 

med ældre modeller. I hallen var 

der  indrettet et svejseværksted, 

eleverne fik også undervisning i 

svejsning . Skolen havde også en 

del forskellige dyr  der skulde 

passes. Der var heste, køer, ge-

der  og lidt forskellige  dyr som 

blev opbevaret i bur, der var 

mus, rotter og andre mindre dyr 

der skulle passes med foder og 

med rengøring af burer. Så var 

der drivhuse og store  haver til 

dyrkning af forskellige blomster 
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og kornarter. Der blev også uddannet gartnere og anlægs gartner. Der 

blev også undervist i biologi. Skolen havde også mulighed for at eleverne 

kunne vendes til at  bevæge kroppen i forskellige stillinger, Der var ind-

rettet en gymnastik sal, hvor eleverne frivilligt   om aftenen  kunne  

spille  badminton og håndbold, og anden  boldsport  og naturligvis også 

lave gymnastik. På kollegiet 

var der også andre fritids 

fornøjelse de kunne  be-

skæftige  sig med . Besøget 

blev afsluttet med en hak-

kebøf lavet af fars fra en ko 

der tilhørte skolens besæt-

ning.  

En meget fin og middag.  

Ole rejste sig og takkede 

skole for den velvillighed til 

at få besøg af os seniorer og 

en tak til forstanderen for 

hans meget fine rundvis-

ning og den gode måde han 

orienterede os  om skolens 

forskellige uddannelser.  

Der blev også takket for den 

megen tid forstanderen  

selv  havde brugt  til at 

planlægge besøget.  

Vi vil meget gerne   

udråbe et  meget stort  

 

 

                     HURRARÅB for dette meget fine besøg. 
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                 Omkring generalforsamlingen 

Så skete det igen, det blev tirsdag i uge 27 den dag hvor DTL seniorerne 

og deres ledsagere mødes for at holde generalforsamling m.m. 

111 personer mødte vi op på Mercantec kollegiet i Viborg, et meget fint 

og velholdt skolehjem, som resten af skolen, med nogle dejlige værelser 

og et meget kompetent personale, stor tilfredshed fra alle sider. Efter 

udbetaling af kørepenge og værelsestildeling var der kaffe og dejlig kage 

i kollegiets restaurant. 

Som altid stor gensynsglæde, kram og knus, hvor er det herligt at mø-

des med alle de gamle kolleger og deres ledsagere. 

Kl. 18.30 var der middag i den store kantine på selve skolen, som ligger  

et par hundrede meter væk fra skolehjemmet, det var heldigvis blevet 

tørvejr, dejlig mørbradgryde med kartoffelmos og jordbærtærte og 

flere forskellige kager til dessert, meget god og veltillavet mad flot sat 

frem på buffetbordene. 

Efter middagen kunne der købes drikkevarer til meget rimelige priser 
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Det var vi mange der benyttede os af, for en hel dels vedkommende var 

det jo et helt år siden man sidst sås, så der var meget nyt at fortælle og 

mange gamle minder at genopfriske, det bliver de jo, som bekendt, ikke 

nødvendigvis kedeligere af. Det havde været en lang dag, så ved 22.30 

tiden, hjalp vi hinanden med at rydde op, hvorefter man trak sig tilbage. 

Onsdag morgen var der morgenmad i skolehjemmets kantine. Kantinens 

personale og os 

arrangerende blev 

en smule overra-

sket over at stort 

set alle mødte op 

på samme tid, det 

gav noget kødan-

nelse, men som  

DTL senior tager 

man sådant noget 

i stiv arm. 

 Kl. 9.20  sagde vi 

farvel til ledsa-

gerne og gik til 

generalforsam-

ling der startede 

kl.9.30.  

Ledsagerne blev 

hentet af busser-

ne kl. 9.45 de 

skulle på bytur i 

Viborg 
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Ledsagerturen 2016 til den gamle by i Viborg 

Turen gik  til Vi-

borgs gamle bydel, 

hvor dygtige guider 

fortalte at byen 

allerede i vikingeti-

den, både religiøst 

og handelsmæssigt 

var mødested for 

hele Jylland. Byen, 

der dengang hed 

Vibjerg, blev bispe-

sæde i år 1065, og 

frem til1200-tallet blev den en af Danmarks betydeligste byer. Det vides 

ikke med sikkerhed hvornår byen fik købstadsprivilegier, men man regner 

med at byen var blandt de første, omkring år 1150.                                                                           

Allerede fra tidlig middelalder havde landstinget for Nørrejylland sit sæde 

her, og helt frem til år 1655 modtog de danske konger ved deres ind-

sættelse derfor kongehyldning i Viborg. I starten af  1300-tallet opførtes 

en borg ved byen, 

og byen kaldtes der 

efter Viborg. Mid-

delalderen igen-

nem var Viborg et 

vigtigt kirkeligt cen-

trum, og der op-

stod et stort antal 

kirkelige institutio-

ner i byen. 
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Guiderne fortalte levende 

om de mange gamle beva-

ringsværdige bygninger og 

interessante statuer og mo-

numenter. Især Bjørn Nør-

gaards skulptur af Hans Tau-

sen tiltrak sig opmærksom-

hed. Turen sluttede i Viborg 

Domkirke med beskuelse af   

De mange  flotte fre-

skomalerier med bibel-

ske motiver udført af     

Joakim Skovgaard og 

den nye bronzeport fra 

2012 af Maja Lisa En-

gelhardt. Ledsagerne                        

udtrykte, efterfølgen-

de stor tilfredshed 

med  udflugten. 
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Referat af generalforsamlingen 2016 i Viborg 

Formanden bød, På bestyrelsens vegne velkommen til årets generalforsam-

ling. Vi har glædet os til at hilse på gamle kendinge og har set frem til at mø-

de nye ansigter. En speciel velkomst til vore to gæster Flemming Brun som 

er tillidsmand her på stedet og formand for den lokale fagforening, samt 

velkommen til forbundets næstformand Børge Petersen. 

Som dirigent foreslår bestyrelsen Ove Nielsen, som blev valgt.  

 Ove Nielsen konstaterede lovligheden af generalforsamlingen og gav for-

manden ordet til beretningen. 

På et kort bestyrelsesmøde i Ringsted konstituerede bestyrelsen sig med 

samme ansvarsområder som i den tidligere periode. 

Vi har som sædvanligt gennemført to skolebesøg i perioden. I november 

var vi på besøg på Roskilde Tekniske Skole. Det var et meget flot og veltil-

rettelagt besøg, som er udførligt omtalt i Set og Sket 2015 

Her i foråret har der været besøg på Landbrugsskolen på Mors. Her var 

der 24 deltagere som fik en flot indføring i skolens historie og funktion. 
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(Besøget omtales andet sted i dette blad. 

 Vi er af den opfattelse, at disse skolebesøg er et gode for medlemmerne, 

idet det giver mulighed for, at følge lidt med i den turbulente udvikling 

der sker på skolerne. Der er jo nok at følge med i, fusioneringer, nedskæ-

ringer og igen en ny erhvervsskolereform. 

Så vi er meget glade for, at skolerne stadig er velvilligt indstillet overfor 

besøgene. 

Vi har et fint samarbejde i bestyrelsen, hvor ansvarsposterne er fint for-

delt. Vi har dog her på det sidste måtte ændre på ansvarsposterne m.h.t. 

Set og sket. Da vi af besparelseshensyn gik over til at vi selv stod for op-

sætning af bladet, opstod der problemer i forhold til den digitale viden vi 

hver især besidder. Derfor ændrede vi på ansvaret for opsætningen af 

bladet, således at det nu er Bent Ousted der redigerer bladet fremover, 

og formanden er ansvarlig for bladets indhold. 

Vores medlemstal er stigende så vi nu er omkring 700, hvilket også kan 

ses på vores økonomi. Årsagen til stigningen skal nok ses på baggrund af 

konflikten i 2013 og på de forringede arbejdsforhold, som den og EUDre-

formen medførte. Derudover er sket store afskedigelsesrunder på mange 

skoler, som også har ramt medlemmer i vores aldersgruppe. 

En meget stor del af vores indbyrdes kommunikation foregår via mail, så 

det er en nødvendighed i dag at man er PÅ. Vi er i bestyrelsen ikke på Fa-

ce book, men fremtiden vil nok medføre, at man der opretter en lukket 

gruppe. (Det bliver nok næste generation i bestyrelsen). 

Vi er rimelig godt tilfreds med Set og Sket 2015, som vi også selv satte op. 

Der er stadig plads til forbedring, men det går fremad. Vi har i bestyrelsen 

talt om, at det jo ikke er sikkert at en fremtidig bestyrelse vil påtage sig, 

eller har forudsætninger for, at fremstille bladet på den måde vi har gjort 

det de sidste 2 gange. Det skal jo ikke være et krav at man skal kunne 

fremstille bladet for at blive valgt til bestyrelsen. 

Da vi sidste år vedtog en kontingentforhøjelse, var det ikke fordi vi ville få 

overskud i år. Men vi var ikke så gode til at spå eller lægge budget som vi 

troede. Der er tre store faktorer, som vi ikke forudså: 
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Skolebesøg er 9000 lavere end i 2014 

Indkommet kontingent er 4.000 kr. større. Grundet flere medlemmer.  

Generalforsamlingen var 57.000,00 billigere end i 2014  

Seniorgruppen  

Seniorgruppens bestyrelse som består af 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver 

af de tre seniorforeninger i forbundet. LVA, LVU, DTL. 

Seniorgruppen afholder generalforsamling de samme år som forbundet 

afholder kongres. I generalforsamlingen deltager de tre bestyrelser (15 per-

soner) 

I seniorgruppen arbejder vi med at få oprettet en seniorgruppe i LC så vi kan 

fremsætte vores krav til OK 18. Som vi fortalte sidste år, lukkede SC 

(statstjenestemændenes centralorg.) ned. Det var derigennem vi tidligere 

rejste kravene. Sådan som der er nu er vi kun repræsenteret i LC via en se-

niorrep. fra Danmarks lærerforening. Det er ikke tilfredsstillende, da vi ikke 

har valgt hende, og hun derfor ikke formelt skal referere til os om de ting 

der foregår. Vi vil derfor, med hjælp fra forbundet, prøve at få ændret ved-

tægterne i LC, således at vi kan blive repræsenteret i repræsentantskabet.  

Vi arbejder sammen med seniorer fra HL og Frie skolers lærerforening om 

at opnå denne repræsentation. 

De tre bestyrelser skal på et døgnmøde til september på Vissenbjerg kro. Vi 

skal have to oplægsholdere, som hver på deres felt vil komme ind på senio-

rers livsvilkår nu og i fremtiden. Der er tale om Arne Rolighed fra Danske 

Seniorer og Daniel Ankerloo fra Københavns universitet. Derudover er for-

målet også at vi skal lytte til hinanden og blive klogere på kulturforskelle i 

det tre foreninger. Pengene til opholdet tages fra de midler vi fik da SC luk-

kede ned. 

Igennem seniorgruppen er vi alle medlemmer af Danske Seniorer og med-

lemsnummeret er 52278 På DS hjemmeside kan i gå ind og bestille deres 

nyhedsbrev, hvor de skriver om de arrangementer der foregår rundt i lan-

det.  

HB 

HB har desværre besluttet ikke at udgive en kalender i 2017. Der var af-
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stemning om sagen og flertallet besluttede altså at spare de 160.000 kr. 

det koster at udgive den. I seniorgruppen er vi ved at undersøge om vi kan 

udgive en kalender til vore 1200 medlemmer. 

HB har i løbet af året især arbejdet med:  

At få opgaveoversigterne frem i lyset, så de kan blive et (3år loven) sty-

ringsredskab for de ansatte og ledelsen. Der har været alt for mange ringe 

oversigter. Sagen kom også i samråd i folketinget. 

EUD reformens gennemførelse med mange problemer på skolerne 

Afskedigelser grundet arbejdsmangel. 250. Varslet nye på EUCsyd 

Lærerne sakker bagud i løn i forhold til sammenlignende grupper. 

Åbenhed og kommunikation til medlemmerne. (medlemspost og face-

book) 

Til slut vil jeg gerne takke vores bestyrelse for et rigtigt godt samarbejde i 

årets løb. Det er gode mennesker i har valgt. 

Til allersidst vil jeg komme med et pip om fremtiden. I bestyrelsen har vi 

en ret høj gennemsnitsalder, og i kan ikke forvente at hele den siddende 

bestyrelse bliver siddende så længe endnu. Jeg selv stiller ikke op til gen-

valg i 18, og jeg har hørt der er flere i bestyrelsen der har samme tanker. 

Vi har derfor talt om, at vi vil invitere suppleanterne med til bestyrelses-

møderne, så de kan komme ind i arbejdet på en god måde. 

Tak for ordet  

 

Bestyrelsens beretning blev herefter sendt til bedømmelse hos medlem-

merne. 

Følgende medlemmer havde derefter ordet: 

Henrik Eriksen -  Pas på med en for stor udskiftning indenfor bestyrelsen 

Kurt Seerup – Fornyelse er en vigtig ting. 

Poul Henning Laursen – Vigtigt at vi har en god kontakt til det enkelte, 

samarbejdende forbund. 

Ove Ipsen – Uddannelsesforbundet bør medvirke det de kan, for at vi kan 

få så mange, nye medlemmer som muligt. 
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Bent Ousted – Sørg nu for at få nye folk ” Skudt i Stilling”.  

Gert Gyldvig – Tak for en god beretning. Men – Vi skal hele tiden være 

langt fremme i skoene !!!! 

Ib Larsen – Der kommer hele tiden nye medlemmer til, og tak for det. 

Erik Granau – Vi er en faglig organisation, så hold fokus på vore kerneom-

råder. Ikke mindst på pensionsområdet, at vi ikke kommer bagud. 

Poul Erik Nørskov – Skolepraktik elever kunne lave bladet – Set & Sket – 

for os. 

Karen Vælds - Frivilligt arbejde er ikke for efterlønnere. Der er for meget 

kontrol. 

Jens E. Andersen – Ja- Arbejdet skal indberettes. 

Erik Gotlieb – Ja – du skal indberette arbejdet, men det er overkommeligt. 

Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmig vedtaget. 

Børge Pedersen fra forbundet havde herefter ordet. Han orienterede os 

omkring de opgaver forbundet bl.a. arbejder med i det daglige. 

Forbundet bruger mange kræfter på at få  Lov nr. 409 til at fungere. Læ-

rerafskedigelser er også en opgave, der kræver meget opmærksomhed. 

Skolernes pressede økonomi gør, at de agerer voldsom lige nu, samtidig 

med at Moderniseringsstyrelsen ikke er forhandlingsparate lige nu. 

Nye overenskomster er også i støbeskeen. Vores krav går denne gang ud 

på, at lønningerne skal forbedres da vore lønninger er sakket bagud i for-

hold til sammenlignelige grupper. Medlemmer og TR skal udnytte de loka-

le muligheder bedre. 

Vi siger TAK til Børge. 

Ad. 2 – Godkendelse af det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev fremlagt af Ib. 

Da foreningen jo har en fornuftig økonomi lige nu, var der en stor tilfreds-

hed med regnskabet. Der arbejdes kraftigt på, at vores formue skal være  

lidt større end 100.000 kr. til stadighed. 

Det fremlagte regnskab godkendtes herefter enstemmigt. 

Ad 3 – Indkomne forslag – Ingen 
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Ad. 4 – Fastsættelse af kontingent – Ingen ændringer. 

 

Ad. 5 – Mogens Larsen genvalgtes med akklamation til vores formand. 

Ole Schmidt og Bent Ousted genvalgtes til bestyrelsen. 

 

Ad 6. – Valg af 3. suppleanter. 

Følgende medlemmer blev foreslået: Ove Ipsen, Ove Nielsen, Jan Theis 

Møller og Poul Henning Laursen. 

Derefter blev der foretaget en skriftlig afstemning. 

Resultatet heraf blev at: 

Ove Ipsen fik 36 stemmer - Ove Nielsen fik 43 stemmer – Jan Theis fik 41 

stemmer og Poul Henning fik 39 stemmer. 

Valgt er: Ove Nielsen, Jan Theis og Poul Henning Laursen. 

Valgets resultat fik Poul Erik Bertelsen på banen. 

Det vi er i færd med nu er at udbygge ” Det skæve Danmark ”. 

Vi kan ikke sådan lige afskære Jylland og Fyn, hvad angår valgte supplean-

ter i vores forening !!!!    Det er en ommer  

Efterfølgende besluttede bestyrelsen også at indkalde Ove Ipsen til besty-

relsesmøder i det nye år. 

 

Ad 7 – Valg af revisorsuppleant: Ole Andsager genvalgtes. 

 

Ad 8 -  Eventuelt. 

Bestyrelsens forslag til bordplan til festmiddagen blev fremlagt. 

Bestyrelsen arbejder kraftigt på, at Gf. 2017 afholdes i Sønderborg, og vi er 
langt fremme med forberedelserne. 
Bestyrelsen har ligeledes rettet en henvendelse til Aalborg mht. Gf. 2018. 
Mogens afsluttede Gf. 2016. Takkede Ove for en god ledelse.  
Gf. 2016 sluttede kl. 11.45. 
Poul Erik Bertelsen / Sekretær. 
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Efter generalforsamlingen blev vi genforenet med vore ledsagere over en 

fin frokost. kl. 13.30 kørte busserne os alle til Grønhøj kro, som også hu-

ser et Morten Korch, kartoffeltysker og landbrugsmuseum. Vi startede i 

en stor kro sal, hvor vi fik dejlig kaffe og lagkage. Da vi var kommet halv-

vejs gen-

nem delika-

tesserne 

kom 

”krofar” og 

fortalte at 

kroen var 

fra 1848, i 

hans famili-

es eje  siden 

1864, hvor 

den nuvæ-

rende ejers tipoldefar købte kroen med tilhørende landbrug. De dyrkede 

bl.a. kartofler og holdt får på gården, af fårene lavede man bl.a. spegepøl-

se som man dengang, som nu solgte fra gården, af nogle af kartoflerne 

lavede man brændevin som 

man solgte i kroen, krofar 

fortalte levende hvad bræn-

devinen kunne gøre for et 

godt slagsmål. Efter  denne 

lille gennemgang af familie-

sagaen, spillede og sang han 

nogle af de kendte sange fra 

Morten Korch filmene, vi 

kendte dem alle sammen og 

sang lystigt med , dejligt så-

dan at få brugt det nostalgi-

ske stemmebånd. 
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Herefter  var der mulighed for, på egen hånd for at besøge de tre museer 

der ligger i kroens tilbygninger. Morten Korch med rekvisitter fra hans man-

ge film og et lærred hvor stumper af filmene bliver vist, meget elskeligt og 

nostalgisk.  Landbrugsmuseet med gamle redskaber. Kartoffeltyskermuseet, 

sikke et slid og slæb de tyske familier, og deres efterkommere, Frederik d. 

V. i 1758 ”lokkede” herop for at opdyrke alheden, de var oprindeligt vin-

bønder fra Sydtyskland, men de opdagede hurtigt at der kun kunne dyrkes 

kartofler i den næringsfattige jord. På vej hjem til skolen besøgte vi” kon-

gens hus mindepark” udlagt til minde om opdyrkningen af heden.  

”Hjemme” igen var der et par timer til eget brug.  

Kl. 19.00  mødtes vi alle i den flotte festsal ,der var dækket flot op på alle 

borde, hvor der allerede var placeret drikkevarer. Formanden bød velkom-

men  og fortalte om den mad vi skulle ha` og om resten af aftenens forløb. 

Vi fik en herlig 3 retters menu, veltillavet og flot opsat på buffet borde hvor 

vi selv hentede maden, der er alt mulig grund til at rose køkkenpersonalet 

og personalet i øvrigt for dette meget fine arrangement.  Mellem retterne 

blev der holdt taler og fortalt historier fra det virkelige liv, historierne bliver 
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ikke ringere jo ældre de bliver. Men ikke mindst bliver der sunget.        

Poul Erik og Inga Bertelsen havde sammensat en buket af dejlige sange. 

Poul Erik, og i år også Preben  Åkjær, spiller harmonika og Inga synger for 

vi andre  synger med efter bedste evne. 

Efter middagen og kaffen spillede vores herlige husorkester, CASUAL, alle 

de herlige gamle musik stykker som vi ka`li` dansegulvet var  fyldt fra start 

til ” skuld gammel venskab rejn forgo”  klokken var 1.00   festen var slut. 

Alle havde ryddet fint op efter sig så det var nemt for bestyrelsen at lave 

det sidste, sige farvel til musikken, konstatere at det havde været en god 

aften og gå hjem og i seng.    

Næste morgen var der kun tilbage at rydde værelset, spise morgenmad 

og sige farvel til alle vennerne. Igen har vi sammen haft en god general-

forsamling med omkringliggende events.                               
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Fra alle os til alle jer 

 Og et spændende nytår 

         Glædelig jul  
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      Formand:  

         Mogens Larsen 
        Hvidkildevej 6 
        2400 Kbh. N 
        Tlf.: 38 10 12 04 / Mobil: 30 26 38 14 
        Mail: jetmog@gfnet.dk 
 

        Næstformand: 
        Bent Ousted 
        Lindeengen 41 
        2740 Skovlunde 
        Tlf.: 44 94 49 38 / Mobil: 23 45 72 40 
        Mail: baousted@hotmail.com 
 

        Kasserer: 
      Ib Larsen 
        Farum Hovedgade 45A 
        3520 Farum 
        Mobil: 20 23 38 97 
        Mail: birgitogib@gmail.com 
 

       Sekretær: 
      Poul Erik Bertelsen 
        Tjørnevej 4 
        7700 Thisted 
        Tlf.: 97910987 / Mobil: 29 84 79 86 
        Mail: pebinga@gmail.com 
 

        Bestyrelsesmedlem: 
      Ole Schmidt 
         Nørregade 30 St. 5 
         7400 Herning 
         Tlf.: 61 99 23 36 
         Mail: ole.schmidt@youmail.dk 
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