Pensionistgruppen PLCF
Referat af årsmøde 2019 i Rørvig, 24. – 25. september
32 personer mødtes på Rørvig Centret d. 24. september.
Efter indkvartering, kaffe & kage, kørte vi til Audebo Pumpestation, hvor Arne
Fjordgaard Andersen på fornem vis fortalte ledsaget af billeder om
Lammefjordens tørlægningshistorie – efterfulgt af besøg på museet og kik fra
dæmningens top.
Undervejs t/r fortalte Torben Larsen, bosiddende i området om – Odsherred
Geopark, Solvognen, mindestenen for Grundtvigs moder, Rørvig Kirke, hvor
Henrik Pontoppidan og Klaus Rifbjerg er begravet, Rørvig sandflugtsplantage mm.
Hjem til årsmøde:
1. Valg af dirigent og referent.
Ernst Beckman og Torben Larsen valgt.
Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt og at der var 19
stemmeberettigede til stede.
2. Formandens beretning.
Stig Bergman redegjorde for årets aktiviteter med årsmøde på Filskov Kro,
spændende besøg i LEGOHouse, Tirpitz og Filsø ved naturvejleder Merete
Vigen.
Kør-selv-arrangementer: Besøg på Politimuseet, Nørrebro, Vestre Kirkegård med
fremragende guide, Korsbæk på Bakken med frokost på Postgården.
Dansklærerforeningen har opsagt samarbejdet med PLCF pr. 1. januar 2020.
Skolekom ophører 31.12. 2019. Derfor skal alle medlemmer med Skolekom- email
give besked snarest til Dansklærerforeningen om deres respektive nye
e-mailadresser.
Samarbejdet med IT-vejlederforeningen om fælles konference fortsætter.
Der er stadig ubesatte pladser i PLCF-bestyrelsen – og ikke ”kø” for at komme i
Børnebogsprisudvalget!
Foreningen var til stede på Folkemødet på Bornholm.
Kommentarer fra salen:
Ønske om at éndagsarrangementerne ikke altid skal ligge på en torsdag!
Stig blev bedt om at undersøge hvorfor Dansklærerforeningen har opsagt
samarbejdet?
Vi er p.t. 105 medlemmer i Pensionistgruppen.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
3. Økonomi.
Stig Bergman fremlagde skriftligt og mundtligt regnskabet for 2018, som udviste
et underskud på 11.487,25 kr.

Vi får et årligt budgetsat tilskud fra PLCF i størrelsesordenen 18 – 20.000.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Valg – gældende for et år.
a. Formand. Stig Bergman foreslået og valgt.
b. 2 medlemmer af forretningsudvalget. Frank Gudmann og Torben Larsen
foreslået og valgt.
c. 1 suppleant. Elisabeth Worm – Leonhard foreslået og valgt.
d. Revisor. Ernst Beckman foreslået og valgt.
5. Forslag til arrangementer.
Odense - og Ringkøbing-egnen med Naturkraft, Vestjyllands kunstmuseum i
Videbæk, Nymindegab Museum (Merete Vigen!) og iværksætterfirmaet
Stauning Whisky – blev nævnt.
Bestyrelsen arbejder videre med forslag til næste års arrangementer.
6. Indkomne forslag.
Ingen modtaget.
7. Evt.
Intet at bemærke!
Derefter 3 retters middag og socialt samvær, hvor Erik Rosenlund underholdt med
harmonikaspil, fællessange og historier. Tak til Erik for initiativet.
Efter morgenmaden d. 25. kørte bussen os til Malergården ved Plejerup bygget af
kunstmalerparret Sigurd og Agnete Swane i 1934, hvor vi fik en fin gennemgang
af familiens historie og billeder. Derefter rundtur i Odsherred med stop på
Harebjerg vest for Vejrhøj – med udsigt til Dragsholm, Sanddopperne, Havnsø,
Nekselø, Sejerø, Ordrup Næs og Sjællands Odde. Desværre var der begge dage en
del dis, således at de smukke udsigter var ret begrænsede. Via Høve med omtale
af Esterhøjstenen og grundlæggeren af Nordisk Film, Ole Olsens gravhøj.
Frokost på Restaurant Anneberg og afsluttende besøg på Hempels Glasmuseum i
samme bygning. Retur til Rørvig med tak for denne gang.
Næste arrangement er éndagstur til Frederiksborg Slot i Hillerød, tirsdag d. 5.
november kl. 11.00. Rundvisning i udstillingen ”Dannebrog i 800 år”, alenetid og
frokost på det nærliggende spisested Leonora. Indbydelse sendes ud i
begyndelsen af oktober.
Bestyrelsen siger tak for deltagelse og god stemning.

