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Pensionistgruppen  

 

Referat af årsmøde 2017 i Roskilde 26. – 27. september  

 

37 deltagere mødte til kaffe, te, kage og indkvartering i Roskilde d. 26. september 

i Cafe Florentz/Zleep Hotel (tidligere Hotel Prindsen). 

Derefter gik turen til omvisning på Ragnarock, museet om ungdomskulturen fra 

1950´erne til nu med 2 gode guider. Et meget spændende museum, hvor 

formidlingen er i top på mange forskellige interessante måder. Museet ligger i en 

ny bydel i Roskilde, Musicon, på den tidligere nedlagte cementfabrik, Unicons 

område. I bydelen er der gang i alverdens spændende projekter. Museet er sidste 

skud på stammen i Roskilde Museerne, ROMU. 

 

Årsmøde i Guldaldersalen: 

Årsmødet blev indledt af tidligere museumsinspektør i Roskilde Museerne, Frank 

Birkebæk, der gav en fin gennemgang af byen Roskildes historie fra ”start til nu”. 

Tak til Frank Birkebæk, der ikke skulle have honorar, men fik et par flasker og en 

bog. Frank Birkebæk er af kulturministeren nu udvalgt til en visionsgruppe, der 

skal komme med bud på, hvordan man kan udvikle danske museer. 

Derefter fortalte formand for PLCF, Birgitte Reindel, om Landsstyrelsens arbejde: 

Der er manglende lyst til at deltage i LS-arbejdet. Der er p.t. 5 medlemmer i 

stedet for de 8, der skal være ifølge vedtægterne! 

Birgitte redegjorde for samarbejdet med redaktør Eline Mørch Jensen, diverse 

konferencer og andre tiltag i samarbejde med Dansklærerforeningen, andre 

faglige foreninger, bl.a. IT – og Medielærerforeningen,  Danmarks Lærerforening, 

Undervisningsministeriet, Avisen i Undervisningen, Kommunernes Landsforening. 

Ny hjemmeside, facebook-gruppe, blog på folkeskolen.dk 

Problemer med økonomien: Flere melder sig ud ved pensionering. Bladet 

udkommer nu 8 gange om året mod tidligere 10. Kontingentfritagelsen fra det 75. 

år er nu droppet! (Gælder stadig i DLF!) 

Afslutningsvis lidt om Mission & Vision – strategi – kommende organisation? 

Hvordan ville vi starte forfra?? Hvem er vi til for?? 

Tak til Birgitte for at møde op og give en beskrivelse af arbejdet i LS. 

 

Dagsorden/årsmødet: 



1. Valg af dirigent og referent. 

Bent Rasmussen og Torben Larsen foreslået og valgt. 

Dirigenten forelagde forslag til vedtægter, der blev vedtaget. 

 

2. Årsberetning ved formand Stig Bergmann. 

Årsmøde 2016 afholdt i Ålborg. Referat er tidligere udsendt. 

I november 2016 besøg i Dansekapellet og Grundtvigskirken, Bispebjerg 

Bakke, Kbh. 

Marts 2017 besøg på Rosenborg, hvor vi afslutningsvis overværede at 

Dronning Margrethe overrakte årets ur til en garder. 

Maj 2017 omvisning i FN- bygningen, Nordhavn, Kbh. – tegnet af 

arkitektfirmaet 3XN  - og omvisning i udstillingen ”The Danish Chair” på 

Design Museum Danmark. Frokost. Tur i Henry Heerups lille have på 

Toldbodvej, hvorfra turen gik til havnen, hvor skoleskibet ”Danmark” netop 

lagde til efter en tur ud i verden. DR´s pigekor sang smukt for os, mange 

andre og kendisser! 

Stig takkede forretningsudvalget for godt samarbejde. 

Beretningen enstemmigt vedtaget. 

 

3. Regnskab. 

Formanden gennemgik det udleverede regnskab, der fremviste et overskud 

på 240 kr., der overføres til 2017. 

Regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

4. Valg. 

Formand: Stig Bergmann genvalgt. 

Forretningsudvalgsmedlemmer: Frank Gudmann og Torben Larsen genvalgt. 

Grete Søbye ønskede ikke genvalg. Elisabeth Worm – Leonhard, Holbæk, 

foreslået og valgt. 

Grete takkede for samarbejdet og fik en bog med tak for sin indsats. 

Ernst Beckman blev genvalgt som revisor. 

 

5. Forslag til kommende arrangementer. 

14. november besøg i Vestre Fængsel med efterfølgende frokost i 

”Bjælkehuset”, Søndermarken, Valby. Indbydelse er udsendt. 

Forretningsudvalget udarbejder en plan for 2018. 



Ernst Beckman oplyste, at alle kan tilmelde sig den årlige tur i Nordjylland. 

 

6. Indkomne forslag. 

Ingen –  

 

7. Evt. 

Intet – middagen kaldte!! 

 

Dagen sluttede med god 3 retters middag i Café Florentz og hyggeligt socialt 

samvær. 

 

Dag 2: Efter morgenmad rundvisning i Roskilde Domkirke med meget kompetente 

guider, der fortalte om den smukke bygning og dens spændende historie. Stor 

oplevelse. Derefter gik turen i det gode vejr til frokost på Restaurant ”Snekken” på 

havnen, inden vi afslutningsvis fik omvisning i Vikingeskibsmuseet, der rummer 

de 5 Skuldelev-vikingeskibe, bygget 1030 – 50 og sænket i Peberrenden  ca. 20 

km. nord for Roskilde i Roskilde Fjord for at forhindre fjender i at angribe 

Roskilde fra søsiden. De blev fundet og udgravet 1957-59 og 62. 

 

Tak for denne gang. 

Vi mødes til årsmøde 2018 i byen ??   

 

Referent 

Torben Larsen 05.10.17  

 

 

 

 


