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Kære medlemmer
Bestyrelsen synes at generalforsamlingen i Skive var en ubetinget succes. Vi blev rigtig godt behandlet af
det venlige personale, både på skolehjemmet og i kantinen. De to udflugter var vel tilrettelagt og blev
godt gennemført. De omtales andet
sted i bladet.
Selve generalforsamlingen forløb
efter bestyrelsens mening rigtig
godt og med en livlig debat. Da vi
skulle have nyvalg på to bestyrelsesposter, var jeg lidt spændt på
hvordan det ville gå. Vi fik heldigvis
valgt en ny kasserer og et nyt bestyrelsesmedlem. Overdragelsen af
kassererarbejdet gik fint takket være et godt forarbejde fra den afgående kasserer Ib Larsen. Der er bare
altid en del arbejde med banken, når en ny skal have overdraget kontoen.
Men det hele er på plads.
Under behandlingen af regnskabet fik vi et spørgsmål fra Henrik Eriksen om
de midler der er anbragt i en investeringsforening var anbragt i virksomheder der fremstiller våben eller andre uetiske produkter. UPS !! det spørgsmål var vi ikke lige forberedt på. Vi har senere undersøgt investeringsforeningens etiske regler.
Spar Invest har filtre for følgende sektorer:
Overtrædelse af globale normer: miljøbeskyttelse, menneskerettigheder,
arbejdsstandarder og bekæmpelse af korruption.
Sektorer der har forretning indenfor alkohol, tobak, pornografi, spil og
våben.
På baggrund af ovenstående føler vi os trygge ved at vores midler ikke bliver
brugt de forkerte steder.
Vi har afholdt et ordinært bestyrelsesmøde i august, og vi fortsætter med at
indkalde suppleanterne i indeværende periode, da der jo sker udskiftning
igen til næste GF.
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I seniorgruppen havde vi ordinær generalforsamling den 18. september på
Hotel Fåborg Fjord. Der skete nogle ændringer i bestyrelsen bl.a. at Bent
Ousted overlod sin plads til Poul- Henning Lauersen. Det skete i fuld fordragelighed og passer fint med, at PH kommer ind i arbejdet i seniorgruppen.
Derudover kom den nye
formand for Danske Seniorer (DS) og fortalte om fremtidsplanerne for DS.
De tre foreningers bestyrelser havde derefter socialt samvær, hvorunder
senior-gruppens fremtid blev vendt. Handelsskolernes Lærerforening (HL)
har søgt om optagelse i Uddannelsesforbundet og det betyder at deres seniorforening også kommer ind i seniorgruppen. I foråret skal vi derfor have
set på vores vedtægter, så de passer til udvidelsen.
Vi har afleveret vores OK krav til forbundet, som har viderebragt dem til Lærernes Centralorganisation (LC) De kan ses i referatet fra GF i Skive i dette
blad.
Forbundet afholder kongres til november og seniorgruppens bestyrelse deltager uden stemmeret. Der ser ikke ud til at være så meget spænding vedrørende valg af ny hovedbestyrelse, men til gengæld skal der vælges ny
næstformand, idet Børge Pedersen har valgt at gå over til vores del af forbundet. Der afholdes reception for Børge i forbundet d. 19. december. I skrivende stund er der to kandidater til næstformandsposten, så her skal der
stemmes på kongressen. Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt
samarbejde i den forløbne periode. Det gælder både de nu afgåede medlemmer og de nytilkomne. Jeg håber alle medlemmer får en glædelig jul
samt et godt nytår, samt at der ikke kommer alt for mange skavanker til i
2018, hvor vi forhåbentlig kan ses til GF i Ålborg.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt og
spændende nytår.
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Besøg på Hotel og restaurantskolen i Valby
Onsdag d. 22 feb. mødte 50 seniorer op i Valby. Vi samledes i receptionen hvor uddannelsesleder Michael W. Dinesen, fortalte hvem han var,
og om dagens program. På vejen rundt fortalte Michael begejstret om
nogle af skolens mange uddannelser: Kok, Tjener, Receptionist, ernæringsassistenter, gastronomer og hjælper–gourmetslagter og bager og
konditor i grundforløbet og flere til. For alle uddannelser er pejlemærker-

ne: Sundhed, økologi og bæredygtighed. Skolen er nået langt, ikke
mindst på økologien, men de arbejder stædigt, alene eller sammen med
andre, på hele tiden at blive bedre. Skolen forsøger hele tiden at minime-
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re deres madspild, det er allerede halveret, men der arbejdes på at få det
endnu længere ned. Skolen har egen økologisk have og drivhus, i drivhuset
bruger de alt skolens kaffegrums som voksemedie for spisesvampe. Efter
at ha` været ude i den meget
friske luft, endte vi i en stor
hal hvor vi sagde farvel og
tak til Michael. Så gik vi, op
til, hvor vi skulle spise, vi blev
modtaget i baren af Eleverne
fra Meretes GF.2 klasse, de
havde lavet velkomstdrinks
til os. Herefter ind til veldækkede borde i restauranten, hvor vi fik en udsøgt 3 retters middag med
efterfølgende kaffe og kage. De unge elever præsenterede og serverede
maden og tilhørende vine, på en overordentlig flot og rosværdig måde, en
meget, meget fornemt præstation af de unge elever.

Tak til skolen, Michael Dinesen, Merete, klassens lærer og eleverne for et
rigtigt herligt skolebesøg.
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Så blev det igen tirsdag i uge 27, hvor 61 DTL seniorer med ledsagere i alt
115 personer mødtes, på den flotte og fint vedligeholdte Skive TS. for at
holde generalforsamling og ikke mindst mødes med gamle venner og kolleger under festlige omstændigheder.
Efter udlevering at rejsegodtgørelse, navnekort og indkvartering var der
kaffe og kage i kollegiets lokaler, som altid var der stor gensynsglæde med
kys og kram, det er altså stadigt, herligt, dejligt og spændende at møde de
gamle kolleger og deres ledsagere.
Kl. 18.30 var der middag i den
meget store og flotte kantine
der ligger ca. 100m fra skolehjemmet. Godt med lidt motion inden en dejlig, veltilberedt
2 retters middag, nakkekam og
en herlig dessert og ikke
mindst gensyn med gamle
venner og kolleger.
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Efter middagen og kaffen, kunne der købes diverse drikkevarer. Det benyttede mange sig af, de tog varerne med over i de hyggelige lokaler på
skolehjemmet, her gik snakken længe lystigt, men det havde været en lang
dag og flere truede forude, så vi var mange der hurtigt fandt vores kamre.
Onsdag morgen var det tidligt op, morgenbord fra kl.8 –9, rugbrød, franskbrød, rundstykker, kiks med meget mere, mange slags oste fra ind og udland, flere slags pålæg og frugt, mælk, juice kaffe og the, jo vi lever godt på
disse events.

Efter sådan et herligt morgenmåltid var der samlet energi og kræfter til at
medlemmerne kunne gå til generalforsamling i det store auditorium ikke
langt fra kantinen.
Mange fulgte dog først lige deres ledsagere ud til busser der holdt parat
foran skolehjemmet.
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Ledsagerturen til Jenle

Efter mange kærlige afsked scener, afgik bussen til Jenle, Nanna og Jeppe
Aakjærs kunstnerhjem på halvøen Salling der strækker sig ud i Limfjorden
lidt nord for Skive. Navnet Jenle er, meget naturligt Jysk og betyder alene
eller ensom og hentyder til hjemmets beliggenhed.
Vel ankomne blev ledsagerne inddelt i 3 grupper. 1. gruppe gik med guiden
rundt i huset og fik fortalt om både Nannas og Jeppes kunstnerliv og sociale
virke i øvrigt. Nanna var meget politisk aktiv og støttede Jeppe i kampen for
demokrati. Nanna ydede en stor indsats i kampen for kvindernes valgret,
som de fik i 1915. Nanna er kendt for sit kunsthåndværk og træskærerarbejde, som kan ses overalt på Jenle.
Jeppe Aakjærs er en af landets mest berømte social realistiske forfattere,
med mange bogudgivelser og et utal af tekster til sange, jeg har ladet mig
fortælle at på et tidspunkt havde Jeppe 47 sange i højskolesangbogen. Bøger og tekster der ikke altid gjorde han populær i lokalsamfundet, han beskrev jo hvordan bønderne, store som små, behandlede deres ansatte landarbejdere og piger, det var sjældent kønt.
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De øvrige deltagere kunne selv gå rundt i og uden for huset, huset rummer
et museum og et lokale hvor der arbejdes med kunsthåndværk og en cafe
hvor der var bestilt kaffe og kage til alle. Når guiden var færdig med det
ene hold blev det næste ført rundt i huset. Guidens og deltagernes store
entusiasme og en lille misforståelse, stedet og arrangørerne imellem, gjorde, at ikke alle nåede at få deres kaffe. Men med en så stor kunstnerisk og
kulturel oplevelse, tænk
at have været hvor Jeppe
Aakjærs skrev sangen om
fx Jens vejmand, var der
ingen beklagelser, kun ros
da ledsagerne nåede
hjem til frokosten, som vi
indtog sammen, inden vi
skulle på eftermiddagens
fællesudflugt.
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Referat af generalforsamlingen 2017. I Skive
Formanden: Mogens Larsen bød alle de fremmødte seniorer velkommen.

Derefter mindedes forsamlingen de 12 trofaste medlemmer, der i årets løb
er gået bort.
Første punkt på programmet er valg af dirigent: Ove Nielsen valgtes enstemmig.
Ove konstaterede herefter, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.
Ove foranledigede valg af 2. stemmetællere: Valgt blev: Leif Lau & Per Andersen.
Pkt. 1. på dagsordenen er : Formandens, og bestyrelsens beretning.
Medlemstal: Pr. 1. juli er vi 665 seniorer
Bestyrelsesarbejdet.
Konstituering: Efter mødet i Viborg valgte bestyrelsen at fortsætte med
samme konstituering som sidste år, nemlig med Bent som næstformand og
Poul Erik som sekretær.
Vores næste bestyrelsesmøde blev holdt i forbindelse med Seniorgruppens
døgnmøde på Vissenbjerg kro.
De to næste møder blev afholdt i forbundshuset, hvor de tre Suppleanter og
Ove Ipsen også var inviteret. Det har været en god beslutning at have suppleanterne med i bestyrelsesarbejdet, vi forventer også, at flere af dem er
klar til at træde ind i bestyrelsen. Det er ingen hemmelighed, at Bestyrelses
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arbejdet har været præget af sygdom. PEB har været igennem en alvorlig
omgang kræftbehandling, hvilket naturligvis har betydet nedsat arbejdsevne. Men ved vores sidste møde havde vi den glæde, at PEB mødte og
igen påtog sig at skrive referat.
Skolebesøget på Sjælland blev aflyst i november 2016, men blev i stedet
gennemført i februar på Restaurantskolen i Valby. Vi var 50 personer som
havde et vel gennemført besøg, som blev afsluttet med en 3 retters menu, som kokkeeleverne havde fremstillet og tjenereleverne serverede.
Stor ros til skolen.
Skolebesøg på Tradium i Randers. Hvor tidligere ansat på Tradium Max
Bentsen, frivilligt havde påtaget sig at stå for alt det praktiske.
Selve besøget var rigtig godt gennemført, men det var lidt ærgerligt at
der grundet sygdom kun var 14 deltagere. Det endelige referat af besøget
kan ses i næste nummer af Set & sket, men det kan siges, at dem der deltog havde en rigtig god oplevelse.
Set og sket 2016
Vi er rimeligt godt tilfreds med bladet, og man kan ikke se, at det kun har
kostet under 4000 kr. plus en masse arbejde for Bent Ousted. Der er enkelte billeder der blev lidt mørke, hvilket jeg må tage på min kappe. Vil
forsøge at lysne billederne i Photoshop til næste nummer.
Apropos Set og Sket fandt jeg i en gammel mappe nogle numre fra 1984 og frem,
hvoraf det fremgår at: Der ved stiftelsen i 1981 var 40 medlemmer, men at man
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allerede i 86 var oppe på 117. Første formand var Frederik Slipsager, næste
var Henrik Nielsen. Der blev afholdt årlige udlandsture i 1984 til Zell am See
med 23 deltagere og i 1992 til Tunesien.
Dameudflugt i -84 var med skolens bus i Århus omegn (7 deltagere)
På et bestyrelsesmøde talte vi om, at der måske skulle skrives noget om vores forening, og der kunne de gamle Set&Sket være en god kilde.
Vi arbejder på og håber på, at generalforsamlingen i 2018 kan blive i Ålborg.
Seniorgruppen (De 6)
Som omtalt i Set&Sket 2016 havde vi et døgnmøde med de tre bestyrelser
fra Lvu, Lva og DTL på Vissenbjerg kro på Fyn. Det var et godt møde med to
oplægsholdere og en aften med socialt samvær for de 15 deltagere.
Som tjenestemandspensionister har vi et problem med at føle os repræsenteret i LC (lærernes Centralorganisation). Der foregår stort set ingen kommunikation mellem den eneste seniorrepræsentant i LC , som er fra Danmarks lærerforening og os øvrige seniorer i LC. I et forsøg på at få noget indflydelse har de tre seniorforeninger dannet en Sammenslutning af Frie skolers, Handelsskolernes og Uddannelsesforbundets seniorer
Nu er det kommet ud, at HL (handelsskolernes lærerforening) har søgt optagelse i Uddannelsesforbundet. Måske vil de tilslutte sig vores seniorgruppe.
Overenskomst 2018.
Vores ønsker er afleveret til HB. De er samkørt med CO 10´s og andre pensionistgrupper og indeholder:
Videreførelse af reguleringsordningen i forbedret form og afskaffelse
af privatlønsværn.
Procentreguleringen af tjenestemandspensioner og efterindtægt
fastsættes til den del af rammen ved OK18, som afsættes til egentlig
lønformål (generelle lønstigninger, puljer til lokale lønforhandlinger,
cheftillæg m.v.).
Som det sikkert er jer bekendt, har Børge besluttet at gå af som næstformand. Der holdes afskedsreception d. 19. december i forbundet.
Forbundet har fået LC til at iværksætte blokader imod flere private firmaer
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der kører fremmedsprogsundervisning. De private uden overenskomster
presser priserne på de offentlige sprogcentre på, hvilket medfører dårligere
arbejdsvilkår hos alle sprogcentre.
Der er truffet aftale om, at de ledere der stadig er repræsenteret i HB, skal
ud af HB men således at de stadig har en tilknytning til forbundet og LC.
Op til OK 18 har forbundet gennemført en medlemsundersøgelse, og har
haft medlemsmøder. Det viser sig, at medlemmerne i stort tal sætter ønsket
om løn højest. Derudover viste undersøgelsen, at man stadig mange steder
ikke får en ordentlig opgaveoversigt, der konkret viser hvor meget tid der
skal bruges til de forskellige opgaver.
Som forsøg har der været afholdt repræsentantskabsmøde i forbindelse
med TR kursus i Svendborg. Hele seniorgruppens bestyrelse var med. Erfaringerne med at slå de to møder sammen er positive, idet mange af deltagerne er de samme. Så den model vil nok blive videreført.
Forbundets Kongres 2017 afholdes 17-18. november.
Seniorgruppens 6 bestyrelsesmedlemmer er inviteret med og har taleret
men uden stemmeret.
Til allersidst vil jeg godt takke for et rigtigt godt samarbejde i bestyrelsen,
hvor alle yder deres bedste til gavn for vores forening.
Kommentarer til formandens
beretning:
Poul–Henning Laursen fremførte at
ansatte i 1995 og senere
alle bliver pensioneret som
overenskomst ansatte, og ikke som
tjenestemænd. Dem må vi ikke
glemme når der fremover skal
forhandles pensioner for vore
medlemmer
Formandens beretning godkendtes
derefter enstemmig.
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Pkt. 2. Godkendelse af det reviderede regnskab.
Ib Larsen fremlagde regnskabet.
Han fremførte herunder at foreningens midler er omfordelt således at der i
stedet for obligationer nu er indkøbt investeringsbeviser.
Det fik Henrik Eriksen på banen. Henrik ytrede sin bekymring for den slags
investeringsbeviser. Han fremkaldte spørgsmålet : Er vi nu med til at investere i ting som krigsmateriel, og miljøskadelige produkter.
Mogens svarede med, at det vil vi nu undersøge. Og hvis vi gør det, må vi
omplacere vore midler.
Regnskabet godkendtes derefter enstemmigt.
Pkt. 3. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret. Godkendtes enstemmigt.
Pkt. 5. valg til bestyrelsen.
Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår, og ønsker ikke genopstilling.
Kasserer Ib Larsen og best. medlem, Poul Erik Bertelsen.
Da kassereren skal vælges på generalforsamlingen indstillede bestyrelsen:
Jørgen Andersen , Grenaa. Jørgen blev valgt.
Bestyrelsen foreslog derefter Poul-Henning Laursen, København ,
Til bestyrelsen. Poul-Henning blev valgt.
Pkt. 6. Valg af bestyrelses suppleanter, opstillede: Jan Theis. København,Bent Pedersen . Aalborg og Roland Nesgaard. København
Alle tre blev valgt
Pkt. 7. Valg af revisor: Ole Andsager, Broager, Jylland. Opstillet og valgt
Valg af revisor suppleant: Alex Knudsen, Odense. Opstillet og valgt

Pkt. 8. Eventuelt.
Herunder blev de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer:
Ib Larsen & Poul Erik Bertelsen. Rost og takket for deres arbejde i bestyrelsen. Der fulgte en vingave med.
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Afslutningsvis takkede formanden
dirigenten Ove Nielsen for en god
styring af generalforsamlingen.
Herefter dirigenten takkede for god
ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.
Herefter kunne vi alle bevæge os
hen til kantinen, for at spise frokost
med vores ledsagere, der var vendt
hjem fra Jenle.
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Efter frokost tog vi alle på fællestur til, landets bedst bevarede middelalderborg, Spøttrup. Busserne kørte os så langt frem som de kunne, til en p–
plads ved cafe borgen, alligevel var der langt at gå. Men interessant at gå
af den solide vindebro der fører over hele to voldgrave, imellem gravene
er der en, op til ni meter høj jordvold. I borggården blev vi modtaget af to
meget inspirerende
guider. De kunne fortælle
at den første omtale af
Spøttrup er i et dokument
fra 1404, hvor adelsmanden Johan Skarpenberg
overdrog en gård på stedet til bispen i Viborg, som
betaling for at opnå en
gravplads i domkirken. Det
var almindeligt på den tid, at herremænd der hele livet havde pint og plaget deres livegne bønder, på den måde købte sig fri af helvedes flammer.

16

De lokale guider havde mange talenter, som det ses på begge billeder er
den ene af dem ved at lære os datidens danse, vi blev helt gode til det.
Senere spillede han, smukt og højt, på sin trompet, amazing grace. Således højstemt blev vi inddelt i 2 hold, det 1. hold gik med guiden på rundtur i borgen, det 2. hold gik tilbage til cafe borgen, hvor der var kakao og
en kæmpe portion æblekage, der smagte som vores mormor lavede den.
Meningen var så at de 2 hold skulle rokere så alle fik oplevet det hele. Når
man var færdig med kakaoen og æblekagen var der en fin terrasse med
borde og bænke udenfor. Der var også mulighed for at gå en tur i den fine
gamle middelalderhave. Da alle havde været på rundvisning i borgen og
fået herlig forplejning var det tid til at køre hjem til skolen.
Vi var hjemme så der var tid til et lille hvil og omklædning til den store
festmiddag og aften.
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Onsdag aften kl. 19.00 var der festmiddag
Da alle havde
fundet deres
pladser, det` er
ikke nemt, og
formanden
havde sagt
nogle velvalgte
ord, kunne vi
begynde at
spise forretten
der stod på
bordene, en herlig skaldyrstapas. Efter forretten tog vi fat på sangheftet,
Inga sang for, Poul Erik og Preben spillede, det er ganske simpelt herligt,
livsbekræftende, vi er heldige at ha` disse 3, at synge sammen med.
Hovedretten
og desserten
var anrettet
som buffet, så
her måtte vi,
under formandens kommando, når det
blev vores tur,
op at stå, herligt med lidt
motion mellem
okse og kalkunfileten og lammet på spyd med gemyse og mild pebersauce
efterfuldt af jordbærtærte, kransekage og kaffe. Indimellem blev der sunget og fortalt historier fra det ”virkelige” liv
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Disse historier
bliver jo ikke mindre spændende
som årene går,
men hvor er det
herligt at nogle
stiller sig op og
fortæller dem. Da
kaffen var drukket og kransekagen spist, var der
alt muligt grund til at takke det personale der havde gjort det så godt fo9r
os, på hele opholdet og ikke mindst denne festaften, HURRA for jer og tak.
Efter maden spillede vores sædvanlige orkester
op, denne gang
med en sanger,
det var ikke alle
der syntes det`
var en god ide,
men dansegulvet
var som sædvanligt fyldt hele
aftenen. Som sædvanligt sluttede vi af med: skuld gammel venskab rejn forgo. Kl. 1.00 var festen slut.
Torsdag morgen efter morgenmaden var afskedens time kommet, tilbage
kun at sige farvel til alle vennerne. En rigtig god generalforsamling var forbi.
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Skolebesøg: TRADIUM i Randers
Onsdag d. 10 maj 2017
Der var tilmeldt 21 pers. til skolebesøget, men da klokken rundede 10.00
var kun 14 mødt op på Broen, der er navnet på TRADIUM´s ”spritnye” mødelokale. Onsdag morgen kom 4 afbud og andre var ”meldt” tidligere.
Efterhånden som deltagerne ankom, blev de modtaget af Ole i forhallen,
der viste dem vej til Broen. Her var der dækket op med kaffe og rundstykker.
Lidt senere kom direktør Lars Michael Madsen, og efter han havde hilst
personligt på alle ved bordet, startede han sin orientering om TRADIUM.
Han kom ”langt omkring” og nævnte blandt andet, at tømrerafdelingen
flyttes til Blommevej. Det giver plads til et nyt College på Vester Alle, hvilket fik Ole til at spørge om antal sengepladser og tidsplan. Han havde nok
en fremtidig generalforsamling i tankerne. Spørgelysten var i øvrigt stor, så
det resulterede i en spændende dialog ved bordet. Tiden fløj afsted, så Lars
Michael måtte stoppes. Han kunne godt have fortsat i længere tid og deltagerne ville gerne have hørt mere fra ham, men programmet skulle holdes.
Herefter gik vi til skolens afd. for fodterapeuter hvor afd. koordinator Karin
tog imod og bad os tage plads i venteværelset. Her bød Karin velkommen
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og gav en orientering om Fodterapeut uddannelsen, der ikke ligner de
traditionelle ungdomsuddannelser som vi er vant til.
Efter en fyldestgørende orientering viste Karin rundt i hele afd. hvor vi
blev klar over, at uddannelsen ikke kun drejer sig om at lære ”at klippe
negle og file hård hud”.
Så var det tid, at takke Karin for en grundig orientering og spændende
rundvisning, hvorefter vi bevægede os til Frisør afd. i ”adstadigt” tempo.

Her bød Mette, der er faglærer velkommen og orienterede om Barber
Shop, der er det sidste nye i frisørafdelingen, som får tankerne tilbage til
den gamle Herre-Salon.
Herefter overtog Hanne rundvisningen, hvor vi fortsatte i de nye lokaler,
videre til de gamle, og sluttede i lokalerne for skolepraktik med tilhørende butik.
Da der var sagt tak til Hanne for en god og fyldestgørende rundvisning,
gik vi tilbage til Broen, hvor der var dækket op til en let middag. Den bestod af skinke, sauterede grøntsager og asparges-sovs. Desserten bestod
af islagkager, der blev afsluttet med kaffe og småkager, mens snakken og
”historierne” blev udvekslet over bordet. Inden vi sagde farvel og på gensyn i Skive, takkede deltagerne for et fint og spændende skolebesøg.
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Seniorgruppens generalforsamling i Fåborg
Den 18. september havde seniorgruppen sin ordinære generalforsamling
på hotel Fåborg Fjord. Udover bestyrelserne fra de tre foreninger deltog
Stig Boberg fra forbundet og Lars Lyremark fra Lvu.
På forbundets hjemmeside kan i læse beretningen og det officielle referat
fra den ordinære generalforsamlingen, som i øvrigt afholdes samme år
som forbundet har kongres.
Christian Ravn fra Lva blev valgt som dirigent og ledede mødet på en fin
måde. Efter formandens beretning som omhandlede de sidste tre års
hændelser i gruppen og som kan læses i sin helhed på forbundets hjemmeside under seniorer.
Følgende emner fra beretningen blev drøftet:
 Hvad gør vi, når produktionsskolelærere går på efterløn eller pension?
De har ikke deres egen seniorforening. Mogens Larsen oplyste, dels at de
kan vælge, hvilken af de 3 seniorforeninger, de vil være tilknyttet og dels
at proceduren er, at sekretariatet skal skrive ud til alle kommende seniorer i forbundet



Grethe Larsen oplyste, at en del medlemmer på forbundets 3. liv kurser siger, at de ikke har modtaget forbundets brev til kommende seniorer.
Mogens Larsen gav tilsagn om at undersøge sagen



Skal der ske en sammensmeltning af de 3 seniorforeninger i Seniorgruppen, og i givet fald hvornår?
Optagelsen af seniorerne fra HL (Handelsskolernes Lærerforening) i forbindelse med HL’s optagelse i Uddannelsesforbundet
Derefter blev beretningen godkendt.
Kasserer Bent Ousted fremlagde regnskabet for 2016 og oplyste følgende:
Baggrunden for regnskabet er, at seniorgruppen har fået penge i forbindelse med nedlæggelsen af SC (Statspensionisternes Centralforening) i
2015. Før 2016 har Seniorgruppen ikke rådet over egne økonomiske midler, og derfor har der ikke tidligere været udarbejdet regnskaber. Kassereren selv betaler ikke regningerne. Det er sekretariatet, der står for betaling af regningerne iht. korrespondance med bestyrelsen. Kassereren opfordrer bestyrelsen til at finde en form for, hvordan dette regnskabsarbejde skal foregå fremover.
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Der blev i sin tid ført meget lange seje forhandlinger mellem Seniorgruppen
og Uddannelsesforbundet om, hvad seniorerne skulle betale i kontingent til
forbundet, og hvad der skulle dækkes af Uddannelsesforbundet.
Efter enkelte bemærkninger blev Regnskabet godkendt med akklamation.
Mogens Larsen fremlagde bestyrelsens forslag om uændret kontingent. Leif Hammelev foreslog, at 10 kr. årligt pr. medlem skulle tages fra kontingentet for de 3
seniorforeninger og indbetales til Seniorgruppen. Formålet er at dække fælles aktiviteter i Seniorgruppens regi. Der fandt en drøftelse sted at forslaget, hvor følgende synspunkter blev fremført af forskellige deltagere:
Forslaget burde have været forelagt de 3 seniorforeninger til godkendelse Først
skal Seniorgruppen bruge sin formue. Leif Hammelev trak sit forslag. Generalforsamlingen besluttede uændret kontingent.
Vedrørende valg til de forskellige poster skete følgende:
Mogens Larsen blev genvalgt som formand. Som 1. næstformand nyvalgtes Kirsten
Grove fra Lvu og som 2. næstformand genvalgtes Harry Simonsen.
Som bestyrelsesmedlemmer blev Poul-Henning Lauersen nyvalgt (DTL) Leif Hammelev (LVU) og Grethe Larsen (LVA) genvalgt.
Så skulle der vælges suppleanter til bestyrelsen og det blev Jørgen Andersen (DTL)
Finn Norring-Agerskov fra (LVU) og Teddy Pedersen (LVA)
Det var lidt svært at få 2 kritiske revisorer valgt, men det blev: Christian Ravn (LVA)
og Lars Lyremark (LVU)

Som revisorsuppleanter blev Leif Søborg og Estrid Pedersen genvalgt som
henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.
Under punktet eventuelt takkede Bent Ousted af for sit arbejde i bestyrelsen og takkede bestyrelsen for godt samarbejde. Mogens Larsen oplyste på
forespørgsel, at mailadresserne for de 3 bestyrelser kommer på hjemmesiden. Dirigenten takkede generalforsamlingen for god og ro og orden og
Formanden takkede dirigenten for sin ledelse af generalforsamlingen og
generalforsamlingens deltagere.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Leif Hammelev som kasserer og Grethe Larsen som sekretær
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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: bent.ousted@gmail.com

Kasserer:
Jørgen Andersen
Gustav Wieds Vej 15, 8500 Grenaa
Mobil: 24 61 40 71
Mail: jorgan@grenaas.net

Sekretær:
Poul-Henning Laursen
Frilands Alle` 12
Tlf.: 40 26 73 30
Mail: polau@youmail.dk

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