Pensionistgruppen i PLCF

Referat af Årsmøde 2020 i Ringkøbing 22. – 23. september
27 personer ankom til Ringkøbing d. 22. september mellem kl. 13 og 14.
Kaffe, te kage.
Kl. 14 blev vi afhentet af bus, der kørte os til Stauning Whisky, hvor fik en fin
gennemgang af de lokale iværksætteres projekt fra start til nu. Imponerende
bygninger og arbejdsproces. Et par smagsprøver fik vi undervejs.
Derefter en kort tur til Stauning Havn.
Hjem til årsmøde:
1. Valg af dirigent og referent.
Bent Rasmussen og Torben Larsen valgt.
Dirigenten konstaterede hvor mange stemmeberettigede, der var til stede
og at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Årsberetning ved formand Stig Bergmann.
30 tilmeldt årsmødet 1. august. Covid-19 havde resulteret i 3 afbud.
Årsmøde 2019 blev afholdt i Odsherred med 32 deltagere.
Senere i efteråret var vi på besøg på Frederiksborg Slot med god guide.
Vores påtænkte besøg på Tegner Museet i foråret 2020 aflyst p.g.a. corona.
Ved årsskiftet lukkede Skolekom og dermed flere skolebib-konferencer!
Lokalkredsene er nu ”overladt til sig selv” …
PLCF – repræsentantskabsmøder ”som i gamle dage” eksisterer ikke mere.
Alle medlemmer kan nu for egen regning deltage i PLCF – årsmøderne.
P.t. er vi 63 medlemmer i Pensionistgruppen i PLCF.
Måske er vi flere!? – Der er problemer med at få de rigtige lister!
3. Økonomi.
Formanden forelagde 2019 – regnskabet på skrift og i tale.
Regnskabet udviste et overskud på 543,00 kr.
4. Valg.
a) Formand. Stig Bergmann valgt.
b) 2 bestyrelsesmedlemmer. Frank Gudmann og Torben Larsen valgt.
c) Suppleant. Elisabeth Worm – Leonhard valgt.
d) Revisor. Ernst Beckman valgt.

5. Forslag til arrangementer.
Sydvestjylland blev foreslået som årsmødested.
Odense er valgt som årsmødested i 2022.
Vi har annonceret et besøg på Odsherred Kunstmuseum, 4550 Asnæs, med
vægt på Odsherredsmalerne, tirsdag d. 3. november 2020 med
efterfølgende frokost på Restaurant Bothwell, Dragsholm Golfklub.
Forsamlingen blev forespurgt om vi skulle iværksætte arrangementet: Ja.
-NB: Efterfølgende er det af forskellige grunde besluttet at
AFLYSE/UDSÆTTE arrangementet!
Et spørgsmål om årsmøde med 2 overnatninger blev godt modtaget.
6. Indkomne forslag.
Ingen.
7. Evt.
Hvor mange medlemmer er der i hovedforeningen? – blev der forespurgt.
Ingen til stede kunne svare.
Vi skal opdatere vores afsnit på www.plcf.dk
Der var enighed om, at det er et problem at Skolekom med sin
kommunikationsplatform er lukket.
De lokale lærerkredse/Lokalforeningerne er afgørende for
PLCF/skolebibliotekernes forsatte beståen. Mange steder er PLCF reduceret/
mere eller mindre ”udsultet”!
Vi skal huske at tilføje vedtægterne ”varsling” til generalforsamlingen.
Slut på generalforsamling.
Spisning, overnatning morgenmad.
Afhentning af bus onsdag morgen til St. George Strandningsmuseet i
Thorsminde, hvor vi fik den dramatiske historie om de to store engelske
linjeskibe HMS St. George og HMS Defence, der strandede ud for
Thorsminde i julen 1811.
Derfra videre til Vedersø Præstegård, hvor en fantastisk guide, fortalte om
Kaj Munks liv og virke. Meget stor oplevelse.
Frokost på Restaurant Sandgaarden i Søndervig efterfulgt af gåtur til
Vesterhavet.

Afslutningsvis besøg i 2 grupper på Naturkraft ved Ringkøbing. Om
naturkræfterne ved Vesterhavet.
Tak til deltagerne for interesse og samvær – på gensyn …

