Lokalkreds Nordjylland

Formandens beretning 2021
Mit første år som formand i Pædagogisk Læringscenterforening, Lokalkreds Nordjylland, blev et prøvelsens
år af flere grunde, som jeg vil komme ind på. Særligt er det dog Coronaens indtog, der har voldt problemer
og stadig spiller en rolle. Den er jo også årsag til denne historiske online-generalforsamling.
Vores forening består pt af 92 medlemmer og omkring 50 pensionister. Det er et tal, der er faldet en del,
men også et tal, der er mere reelt end hidtil, da det nu svarer til de betalende medlemmer.
Om bestyrelsen og dens arbejde:
Terkel Jessen Jensen valgte efter mange år på formandsposten heldigvis at fortsætte som
bestyrelsesmedlem i vores forening og har bl.a. taget sig af medlemsplejen. Ann Nielsen valgte at forlade
bestyrelsen og dermed også posten som kasserer. I hendes sted blev Morten Bjerregaard Laustsen valgt
ind og blev udnævnt til kasserer. En rolle han er gået til med frisk mod og har udfyldt flot. Marianne
Thisted Henriksen blev valgt i den tomme plads, som jeg efterlod, da jeg blev formand. Lissa Simonsen
fortsatte uden at være på valg og har sammen med Terkel og jeg arbejdet i udvalget med at planlægge
PLCernes Dag.
I bestyrelsen har vi arbejdet med at inddrive e-mailadresser på vores medlemmer; et arbejde vi fortsætter
med. Det er ret essentielt, da mailkontakten er vores eneste sikre metode til at "ramme" alle
lokalkredsmedlemmerne ud over almindelig brevpost.
Derudover har vi sat fokus på vores lokale Facebook Gruppe
(https://www.facebook.com/groups/761593230915610) der pt har 77 medlemmer. Her informeres
officielt vedrørende generalforsamling og PLCernes Dag, ligesom der også deles stort og småt fra
hverdagen rundt om på de pædagogiske læringscentre. Facebook er bare et godt sted at nå lynhurtigt og
effektivt ud til vores medlemmer.
Vores hjemmeside (https://plcf.dk/lokal/nordjylland) under hovedforeningen opdateres men fungerer som
en statisk side. Dog lægges der nyt ud om f.eks. PLCernes Dag.
Vi forsøger fortsat at hverve nye medlemmer, hvor vi, hver gang der udkommer et nyt nummer af
Læringscentret, sender et eksemplar af bladet + et hvervebrev med omtale af medlemsfordele ud til fem
personer/ikke-medlemmer, der har deltaget i vore arrangementer (fx PLCernes Dag).
Terkel, Lissa og undertegnede deltog i årsmødet på Haraldskær, hvor hovedforeningens økonomi igen var i
fokus. På årsmødet blev der dog også tid til at uddele PLCFs børnebogspris til illustrator Otto Dickmeiss.
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Om PLCernes Dag:
Dagen var planlagt til afholdelse i oktober. Vi havde fået sammensat et stærkt program med temaet
”Læsning er også for drenge” med oplægsholderne Camilla Storm fra Auning PLC, Lisbeth Vestergaard fra
Fremtidens Biblioteker, fagbogsforfatter Helle Hinge, Janne Møller Nielsen fra Center for Læring i Aarhus
og forfatter Jan Kjær. På grund af Coronaen blev dagen i første omgang udsat til april og endelig blev den
konverteret til PLCernes Dag 2021. Vi er så heldige, at alle oplægsholdere stadig er klar og dagen bliver som
planlagt afholdt i Brønderslev. Som et nyt tiltag har vi fået Bibliodan til at hjælpe os med tilmelding og
betalingen. Det virker til at blive en stor hjælp for os.
Om samarbejdet med hovedforeningen:
På årsmødet forklarede FU, at kassebeholdningen er i bund pga. et større underskud i 2019, hvilket bl.a.
gør det svært at betale formandens frikøb for sidste halvdel af 2020, en momsregning, tilbagebetale den
procentdel af kontingentet til lokalforeningerne samt at tilbagebetale det beløb til os i PLCF Nord for vores
konference i 2019.
Efterfølgende har hovedforeningen bedt om økonomisk hjælp fra lokalkredsene. Her ser I den tilbudte
hjælp fra lokalkredsene:
Lokalafdeling

Fraskrivelse af
kontingent

Lån

Tilbagebetaling

Sønderjylland

Fra 2020:
kr. 10.845,75

kr. 50.000

Ikke aftalt

Nordjylland

Fra gæld:
kr. 26.125,00

Fra gæld:
kr. 50.000

rentefrit over 10 år, med første rate i
2022

Øst

Ikke
konkret

Midtjylland

Fra 2020:
kr. ?

kr. 50.000

Ikke aftalt

Syddanmark

Fra 2020:
kr. ?

kr. 25.000

Ikke aftalt

Sjælland og
øer

Nedlægges

Som det fremgår, har vi tilbudt hovedforeningen at afskrive 26125 kr. af hovedstolen og tilbyde de
resterende 50000 kr. som et lån. Afskrivningen har de taget imod. Tilbagebetalingen har vi endnu ikke fået
bekræftet.
På trods af ovennævnte hjælp fra flere af lokalkredsene, er den økonomiske situation stadig slet ikke god,
hvilket er en væsentlig årsag til, at formand Birgitte Reindel ikke har valgt at genopstille til efteråret.
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Birgitte overvejede at trække sig med det samme, men valgte at blive til årsmødet efter opbakning fra
blandt andre vores lokalkreds.
Om fremtiden:
Jeg startede beretningen med at konstatere, at året har budt på udfordringer pga. Coronaen og
hovedforeningens økonomiske problemer. Fremover vil der utvivlsomt fortsat være udfordringer. Nogle
fortsat i forhold til restriktioner men også i forhold til medlemmer. Andre af lokalforeningerne er i
problemer og en enkelt er sågar helt lukket. Vi kan også få økonomiske udfordringer, da vi ikke får så stort
et beløb ind for kontingenter. Vi er derfor meget afhængige af gode PLCernes Dage, der kan generere et
overskud til foreningens drift.
På trods af udfordringener, er jeg dog meget fortrøstningsfuld. Jeg synes, vi har en god bestyrelse og vi har
styr på vores medlemstal og vores økonomi. Det at planlægge og afholde en aktuel og inspirerende
PLCernes Dag giver noget til os som bestyrelse men i allerhøjeste grad også noget til vores medlemmer, da
mange plc-vejledere/skolebibliotekarer i det daglige ikke er en del af et lokalt ”biblioteks-netværk” og
derfor har brug for inspiration. Vi er også blevet mere synlige gennem vores Facebook-gruppe.
Endelig har vi en stor gruppe pensionister, som forhåbentligt i år igen kan få lov til af afholde deres
arrangement.

Hermed overdrager jeg beretningen til generalforsamlingens behandling.
Anders Toft Høj

