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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  30. marts 2017 
        J.nr.  

 
 
 
 

 
Årsmøde den 29. marts 2017 for pensionerede medlemm er 
 

1. Kort om årets gang i pensionistarbejdet – siden sidst 
a. Heldagstur til Horsens og Middelfart  – en meget vellykket tur, hvor vi 

besøgte Horsens Industrimuseum, fik frokost på Lærerforeningens kur-
susejendom Sixtus i Middelfart og sluttede med et besøg på Clay Mu-
seet i Middelfart. Der var 25 deltagere 

b. Nytårskoncert  – som altid en stor succes. Vi var 57 deltagere. Denne 
gang havde vi bestilt smørrebrød før forestillingen. Det fungerede godt. 
Det var sidste gang for Ingeborg og Birthe vedkommende, da begge 
har valgt at gå på pension i foråret 2017. 

c. Årsmøde – Vi havde først en dejlig udflugt til Ulbjerg Klint. Vi havde få-
et tilmeldinger fra 21, men af forskellige grunde, var der nogle afbud i 
sidste øjeblik, så vi endte med 16 deltagere. Vi mødtes på kredskonto-
ret og kørte i bus klinten. Undervejs fortalte Claus Ole om landskaber-
ne, som vi kørte forbi. Ved Ulbjerg Klint gik vi en rundtur på ca. 3,5 km. 
Claus Ole fortalte om porfyrer og lavikitter, mens vi indtog den med-
bragte kaffe. Dejligt med en dygtig guide på turen. Efterfølgende havde 
vi årsmøde på kredskontoret med smørrebrød og øl og en hyggelig 
snak om kredsens/DLFs udfordringer og ikke mindst folkeskolens ud-
vikling. 

 
2. Planer for det kommende år 

a. Hvem er med i udvalget – Lene Laubjerg, Flemming Laustsen, Claus 
Ole Madsen og Carsten Lund var villige til at fortsætte arbejdet. Inger 
Vilhelmsen og Ole Ravn Nielsen ønskede ikke at fortsætte – tak for 
samarbejdet til alle i udvalget. 

b. Organisering i kredsen – Rikke Harboe fra kredsstyrelsen deltog i 
mødet og er den kommende tovholder for pensionistarbejdet. Rikke 
indkalder gruppen til et møde i foråret for at planlægge det videre ar-
bejde. 

c. Ideer til arrangementer – herunder fastholdelse af den traditionsri-
ge nytårskoncert ? – Nytårskoncerten fastholdes som tradition. Billet-
terne skal bestilles allerede i maj måned. Der var mange ideer til fremti-
dige udflugtsmål, som udvalget eventuelt kan vælge imellem: 

i. Manø – Ribe – Vester Vedsted 
ii. Sdr. Jylland 
iii. Skjern Å (Carsten) 
iv. Thy – Kirsten Kjær 
v. Klosterhede – Nr. Nissum – Lemvig (religiøs museum) – Tybo-

røn 
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vi. Lego 
vii. Frello-museet i Varde 
viii. Frøslev-museet 
ix. Saltcenter i Mariager 
x. Lego 

 
3. Hvad sker der i det forpligtende kredssamarbejdes p ensionistudvalg ? 

Steen Jessen fortalte om diskussionerne i udvalget bl.a. om ægtefællers del-
tagelse i arrangementer – herunder definition af ægtefælle. Der afholdes ca. 4 
.årlige møder, hvor erfaringsudveksling er et fast tema. 

 
4. Kort nyt om arbejdet i kredsen – herunder genera lforsamlingen – se un-

der årsmødet 
 

5. Eventuelt – Birthe takkede for samarbejdet gennem de sidste 10 år. 
 
  


