Pensionistgruppen
PLCF
Referat af årsmøde 2018 i Filskov.
Tirsdag d. 25. september over middag ankom 28 deltagere til årsmøde på Filskov
Kro. Der var indkvartering, kaffe, te og kage mellem kl. 13 og 14, hvor vi med
Ansager Turist blev transporteret til LegoHOUSE i centrum af Billund. Et nyt
aktivitetshus tegnet af BIG, Bjarke Ingels Group. Et meget spændende byggeri
formet som 21 gigantiske legoklodser! 12.000 m2 er fyldt med 25 millioner LEGO
klodser! Vi blev guidet rundt af 2 gode guider, hvor vi oplevede fantastiske,
fantasifulde og inspirerende aktiviteter for børn (i alle aldre) i de fire forskelligt
farvede zoner, som hver især stimulerer vores basale sanser.
Retur til Filskov Kro – undervejs med mange gode oplysninger fra vores oplagte
buschauffør – for at holde årsmøde:
1. Valg af dirigent og referent.
Bent Rasmussen og Torben Larsen valgt.
Dirigent Bent R. konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt og at 17
stemmeberettigede var til stede og at vedtægterne var vedtaget på årsmøde
2017 i Roskilde.
2. Årsberetning.
Formand Stig Bergmann fortalte, at foreningen havde været til stede på
Folkemødet på Bornholm, at foreningen bliver inviteret af mange
”beslægtede” foreninger og institutioner, og at en strukturændring er på
vej. Det er vanskeligt at få folk i Landsstyrelse og Lokalkredsbestyrelser.
Der venter måske en ændring fra lokalkredse til regionskredse?
Pensionistgruppen:
Der er p.t. 132 medlemmer. Årsmøde 2017 blev afholdt i Roskilde med
base på Zleep Hotel/Café Florenz, hvor alt fungerede fint. (Man har nu igen
efter ”tovtrækkeri” fået lov at få det gamle navn ”Hotel Prindsen” tillbage!)
Referat af årsmødet er tidligere udsendt. Vi besøgte Museum Ragnarock,
Roskilde Domkirke og Vikingeskibsmuseet (der nu er blevet affredet!).
Omvisninger/guider hvert sted. Spændende steder, der hver især fortæller

sin del af Danmarkshistorien. Vi håber, at Vikingeskibsmuseet finder en lidt
mere spændende formidling/præsentation af de fantastiske Skuldelev –
vikingeskibe!
Vestre Fængsels museum blev besøgt 14. november. Et lille spændende
museum, hvor vi bl.a. blev præsenteret for de mange opfindsomme måder
for at komme ud! Vi havde en god guide, der tidligere i hele sit arbejdsliv
havde arbejdet som fængselsbetjent.
22. marts besøgte vi Den sorte Diamant/Det kgl. Bibliotek. God guide i den
spændende bygning, der via gangbro er forbundet med det gamle bibliotek
og arkiv. Vi kom rundt i alle afdelinger og fik god information om
bibliotekets muligheder og aktiviteter.
7. juni blev det Danmarks Lodsmuseum i Dragør, der fik besøg! Med en god
guide fik vi et fint indblik i lodseriets historie i Danmark – i den meget
gamle bygning på havnen.
Bemærkninger:
Ernst Beckman nævnte det årlige lokale arrangement i Nordjylland – og
opfordrede andre lokalforeninger til at gøre ligeså. Alle medlemmer kan
tilmelde sig arrangementet i Nordjylland. Opslag i bladet kan gøre flere
opmærksomme på arrangementer.
Vi skal ligeledes huske at benytte www.plcf.dk til informationer til
medlemmerne. Vi har en ”pind”/pensionistgruppen under Lokalkredse.
Vi skal have en liste over medlemmerne fra Dansklærerforeningens
Sekretariat!
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
3. Økonomi.
Formanden fremlagde bilag med årsregnskab for 1. januar – 31. oktober
2017. Overført fra 2016: 240,00 kr. Udlæg i alt 18.106,90 kr. Tilskud fra
PLCF 18.306,50 kr. Overføres til regnskabsår 2018: 199,60 kr.
Regnskabet er revideret 6. september 2018 af revisor Ernst Beckman med
bemærkningerne: Bilag kontrolleret. Ingen bemærkninger.
Regnskabet blev enstemmigt godtaget.
4. Valg – gældende for et år.
a. Formand: Stig Bergman genvalgt.

b. 2 medlemmer til forretningsudvalget: Frank Gudmann og Torben Larsen
genvalgt.
c. 1 suppleant: Elisabeth Worm – Leonhard genvalgt.
5. Forslag til arrangementer.
Odsherred blev foreslået som årsmødested I 2019.
Det overlades til bestyrelsen at planlægge.
6. Indkomne forslag.
Ingen.
7. Evt.
Odense blev nævnt som sted for årsmødet om nogle år!
Der var hilsener fra medlemmer, der havde meldt afbud p.g.a. sygdom eller
andet.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro & orden – og
erklærede mødet for afsluttet.
Derefter blev det tid til middag, socialt samvær, overnatning og
morgenmad!
Onsdag formiddag gik turen til Museum Tirpitz ved Blåvand. Igen et
fantastisk arkitektonisk byggeri af BIG. Vi fik en samlet introduktion til
museet, inden vi hver især ”bevæbnet” med en ID-guide kunne bevæge os
rundt i det spændende museum med 4 afdelinger: Bunkeren- rundtur i den
originale fæstning der aldrig blev færdig - som en del af Atlantvolden.
En hær af beton: personlige fortællinger beskriver opførelsen af
Atlantvolden. Rav – havets guld: En skov danner rammen om ravsmykker og
– skulpturer. Den skjulte vestkyst: En rejse tilbage i Vestjyllands historie
frem til nutiden.
Meget spændende museum, der dukker op af sandet!
Fin frokost på Ho Kro. Dejligt sted.

Sidste mål var naturgenopretningsprojektet Filsø. Vi havde en fremragende
guide i Merete Vigen, der fortalte om genopretningen af søen, natur og
dyrelivet. Der er bygget en ellipsebro ud i søen og et formidlingshus.
Det er Danmarks største genskabte sø. I maj 2017 er der konstateret 237
fuglearter, mere end 60 forskellige vandplanter – og adskillige odderpar.
Aage V. Jensens Naturfond har ydet stor økonomisk støtte.
Fra Filsø retur til Filskov og Give (for de togrejsende) med tak for denne
gang – og på gensyn her eller der …
Venlig hilsen
referent Torben
5. oktober 2018.

