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Nyhedsbrev, april 2020
DTL Seniorers generalforsamling 2020 er udskudt

Kære medlem af DTL Seniorer!
Vi håber og ønsker, at du og dine kære kommer så godt som muligt gennem denne vanskelige tid,
som jo er særlig farlig for netop vor aldersgruppe.
På grund af corona-krisen er vi desværre nødt til at udskyde den planlagte generalforsamling i
Svendborg 1. juli samt naturligvis også vort traditionelle træf i forbindelse med
generalforsamlingen.
I første omgang udskydes generalforsamlingen så meget, som vore egne og Seniorgruppens
vedtægter tillader, nemlig til slutningen af august. Det kan blive nødvendigt at udskyde den
yderligere, hvis myndighederne kræver eller anbefaler at gøre det.
Ifølge direktøren for Danske Seniorer, som har været i kontakt med Sundhedsministeriet, vil der
komme særlige retningslinjer for ældre og andre sårbare grupper senest 10. maj, hvor det generelle
forbud mod at mødes flere end 10 personer ad gangen løsnes.
Når det bliver muligt at afholde generalforsamlingen, vil denne naturligvis blive indkaldt i henhold
til vedtægterne.
Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen
Poul-Henning Laursen,
formand

Andre udskudte arrangementer
Vore traditionelle skolebesøg og andre planlagte arrangementer må desværre også udskydes på linje med
generalforsamlingen.
Ud over de to årlige skolebesøg, som vil blive videreført og fortsat vil være gratis for medlemmer med
ledsager, har bestyrelsen på baggrund af diskussionerne på sidste års generalforsamling planlagt yderligere
arrangementer af social og kulturel karakter. Til disse vil der blive opkrævet et deltagergebyr, som helst skal
dække udgifterne.
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Middelgrundsfortet (foto: Af Elgaard - Eget arbejde, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49961634)
I år var der planlagt en tur til ”Ungdomsøen”, som er under opbygning på den kunstige ø Middelgrundsfortet
ud for Københavns Havn, og til Vestermølle ved Skanderborg. De arrangementer ligger nu i ”mølpose”.

Vestermølle (kilde: visitskanderborg.dk)

Turen til Færøerne 10. – 14. august vil formentlig blive udsat til 2021. Det er der udsendt mail om til
deltagerne.
”Erstatningsturen”, hvor de mange, der er på venteliste til Færø-turen, vil få fortrinsret ved tilmelding, er
også ”lagt i mølpose”.

Medlemskort til Danske Seniorer
I det nyhedsbrev, der er udsendt pr. brevpost, følger en skrivelse fra Danske Seniorer med et påhæftet
medlemskort, som fremover skal bruges, hvis man vil deltage i organisationens arrangementer og benytte
medlemstilbuddene. Du skal selv udfylde kortet med navn og medlemsnummer. Dette er 52278. Læs mere
på hjemmesiden www.danske-seniorer.dk
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Forbundets hjemmeside
Dit medlemskab af DTL Seniorer og dermed Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet giver også adgang til en
lang række medlemstilbud, som du kan finde på forbundets hjemmeside www.uddannelsesforbundet.dk
under overskriften Medlemskab.

Mailadresser
Vi vil gerne informere mere via e-mail, men mangler adresser på mange medlemmer. Hvis du ikke allerede
har oplyst forbundet om din mailadresse, eller den er blevet ændret, bedes du sende den korrekte
mailadresse sammen med dit navn og postadresse i en mail til medlemsadministrationen på adressen
info@uddannelsesforbundet.dk

Generalforsamling 2019
Referatet af selve generalforsamlingen i Esbjerg, der foregik i en god stemning og med en livlig debat, kan
læses på forbundets hjemmeside.

Vores træf i forbindelse med generalforsamlingen var også vellykket, selv om det gav visse udfordringer, at
der var halvanden kilometer mellem Rybners Hermitage, hvor vi overnattede, og skoleafdelingen Grådybet,
hvor generalforsamlingen og festmiddagen blev afholdt.
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Ove Nielsen (stående th.) styrede som sædvanlig slagets gang
Ledsagerturen gik til Fanø Kunstmuseum i Sønderho. Laila Toft fra museet tog imod allerede ved færgen og
fortalte under busturen til Sønderho om øen og dens historie. Hun havde også arrangeret formiddagskaffe
på den hyggelige restaurant Fajancen. Stor tak til hende og ’turlederne’ Ellen Vester og Anna-Marie Møller.

Tv. typiske Sønderho-huse og th. Laila Toft
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Efter sejladsen ’Imellem Esbjerg og Fanø’ nåede ledsagerne næsten i tide frem til frokosten!
Fællesudflugten var en busrundtur i byen og dens imponerende havneanlæg, der endte i Fiskeri- og
Søfartsmuseet. To hyggelige guider fra turistkontoret gjorde os undervejs med megen humor klogere på den
vestjyske storby, hvor pengene ikke længere lugter af fisk, men af nordsøolie og i stadig højere grad af havvindmøller!
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Under festmiddagen fortalte vore værter, EUD-chef Lars Katzmann og fællestillidsrepræsentant Finn
Marcussen, spændende og engageret om forholdene og udviklingen på skolen. Stor tak til dem for
gæstfriheden. Også stor tak til vor tidligere formand Mogens Larsen for hjælpen med at styre de mere
muntre indslag, der fulgte!
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Lars Katzmann, Finn Marcussen og Mogens Larsen

’Medlemsorkestret’ for fuld udblæsning til fællessangen
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’Casual’ sluttede som sædvanlig af med at spille op til dans

Skolebesøg 2019
Jordbrugets Uddannelsescenter Århus, afdeling Beder, 12. november

Uddannelsesleder Peder Glud tog imod os i skolens auditorium, hvor vi på spændende og underholdende
måde fik fortalt om stedets arbejde med de unge, der har valgt at uddanne sig her. Mange unge, der
kommer her, har egentlig ønske om en uddannelse, der senere kan føre til job, hvortil der ofte ansættes
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akademisk uddannede medarbejdere. Det drejer sig f. eks. om dyrepassere, som man egentlig kan uddanne
sig til, men jobmulighederne er efterfølgende meget ringe. Lærernes udfordring er derfor at motivere den
unge til at søge en uddannelse, hvor der efterfølgende er jobmuligheder af samme karakter. Det er lykkedes
i samarbejde med andre skoler at få etableret uddannelsespladser som veterinærsygeplejersker eller
lignende uddannelser.

De fleste af skolens elever lykkes det at vejlede til at få en praktikplads og en uddannelse. Skolen gør også et
stort og spændene arbejde for, at de fag, som ikke er så søgte, bliver attraktive for eleverne, så de enkelte
fag får kvalificerede medarbejdere.
Efter et spændende oplæg blev vi vist rundt i den del af skolen, der tager sig af gartneruddannelserne. Vi
blev præsenteret for den nyeste teknologi på området, der hjælper med til at frembringe stærke og sunde
planter samt til bekæmpelse af sygdomme og uønskede insektangreb.
Besøget sluttede med en dejlig frokost i skolens fine kantine. Til allersidst fik de, der havde lyst, mulighed for
at se Det Danske Gartnerimuseum, der er drevet af skolen indtil nu. Det var meget interessant at se de
gamle maskiner og remedier, der brugtes i landbruget og gartnerierne i fordums tid. Museet bliver lukket på
stedet denne vinter og ønskes flyttet. Hvortil er dog ikke afklaret endnu.
Alt i alt en rigtig god dag, der både rummede hyggeligt samvær med vores kolleger, hovedsagelig fra det
vestlige Danmark, og berigede os med, hvad der sker her i denne del af erhvervsskolerne. Stor tak til
medarbejdere og ledelse for at give os en rigtig god oplevelse.

Campus Køge 19. november
Campus Køge er et af de mest spændende og konsekvent gennemførte eksempler på campus-begrebet, som
jo er nyt for mange af os og måske bedst kan oversættes til dansk som en ’uddannelses-klynge’, altså flere
forskellige uddannelser samlet i et overskueligt geografisk område.
I dette tilfælde er placeringen nærmest ideel, tæt ved S-tog, motorvej, lokaltog og fjerntogenes nye station
Køge Nord, og samtidig i et område med god plads til nybyggeri.
Campus Køge har været under planlægning siden 2010 og er sat i drift i 2019. Den er skabt i et tæt i et tæt
samarbejde mellem Køge og Stevns kommuner, Region Sjælland, det lokale erhvervsliv og 12 forskellige
uddannelsesinstitutioner. En af disse er den tekniske erhvervsskole EUC-Sjælland. Læs evt. mere på
www.campus-koege.dk
Campus-koordinator Fie Illum Jessen bød velkommen over en kop kaffe og introducerede os til campusbegrebet og den måde, hvorpå det er ved at blive ført ud i livet i Køge. Der er en del fordele ved at have
forskellige uddannelser placeret samme sted og i et samarbejde. En af dem, vi fæstnede os ved, var
muligheden for at ”håndholde” elever, der skifter til en anden uddannelse, som mange jo gør, indtil de finder
deres rette hylde.
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Fie Illum Jessen orienterer

Kyndig blikkenslagersnak!
Fie fulgte os derefter rundt på campus og var sammen med os næsten hele dagen. Selv under den lækre
frokost i kantinen fortalte hun engageret videre om sit hjertebarn. EUD-tillidsrepræsentant Kurt Fosnie skulle
have været til stede, men var desværre forhindret på grund af sygdom. Til gengæld fik vi en fin modtagelse
af en række af hans EUD-kolleger i deres værksteder. Stor tak til alle involverede på Campus Køge for en
hyggelig og lærerig dag. Hvis du kender unge mennesker i området, kan du roligt råde dem til at overveje at
tage en uddannelse der!
Til slut stor tak til Kristina Sommer og Per Gotlieb for at have suppleret bestyrelsen med fotos til dette
nyhedsbrev!
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