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Helt usædvanligt og forhåbentlig med medlemmernes godkendelse indstiller bestyrelsen, at 
der ikke afholdes en generalforsamling for året 2020. Som det fremgår af beretningen, har vi 
måtte aflyse de fleste af årets aktiviteter. Generalforsamlingen afholdes normalt i februar. 
Nu er restriktionerne for at mødes ophævet, så vi kunne godt afholde generalforsamlingen i 
september. Der er imidlertid ikke så meget at mødes om, så vi indstiller, at 
generalforsamlingen for 2020 afvikles ved at denne beretning udsendes til medlemmerne. 
Hvis der mod forventning skulle være medlemmer, der ønsker at debattere noget på vores 
generalforsamling, som ikke kan vente til februar 2022, bedes man skrive til bestyrelsen, og 
vi vil så indkalde til en generalforsamling. 
 
Årsagen er, at aktivitetsniveauet har været på et meget lavt niveau, så der er ikke meget at 
berette om. 
Desuden har vi ønsket, at vi først skal være mange sammen, når stort set alle har haft 
mulighed for at blive vaccineret. 
Det betyder reelt, at der ikke vil være mulighed for en generalforsamling før efter 
sommerferien. 
 
Sidste generalforsamling blev afholdt d. 18. februar 2020. 
En ny bestyrelse blev sat, men da der ikke kunne sættes en hel bestyrelse, fik vi mandat til at 
supplere med nye medlemmer, hvis muligheden bød sig. Der kom en mulighed i form af 
Finn Brask, der var klar til at tage en tørn. 
Bestyrelsen definerer selv sine opgaver og fordelingen blev således:  
 
Gunnar Houlby Pedersen, formand 
Poul Munk Povlsen, næstformand,  
Hans Jepsen, regnskabsfører, 
Inge Bækgaard, sekretær,  
Arvid Lisbjerg, ansvarlig for medlemskontakten,  
Ruby Krarup, bestyrelsesmedlem 
Finn Brask, bestyrelsesmedlem 
 
Den nytiltrådte bestyrelse havde sit første møde om formiddagen d. 11. marts, hvor vi bl.a. 
konstituerede os og varetog de almindelige opgaver. 
Om aftenen deltog jeg i kredsens generalforsamling i Struer. Alt forløb som vanligt. 
På vej hjem skulle jeg lige tjekke de sidste nyheder, og så væltede verden. 
Danmark lukkede ned. 
 
Det fik naturligvis også en dramatisk effekt for vores forening. Alt planlagt måtte aflyses. 
Bestyrelsesmøder kunne heller ikke afholdes, men der var heller ikke noget at holde møde 
om. 
 
8. juni kunne bestyrelsen igen sætte sig sammen.  



Vi valgte henset til vores alder at være meget forsigtige og fastholde aflysningerne af 
arrangementer. 
26. august valgte bestyrelsen igen at sætte sig sammen. Situationen var nu lettet en smule, 
og vi fandt det forsvarligt i september at tilbyde en velbesøgt og interessant byvandring i 
Lemvig. 
23. oktober blev det igen tid til et bestyrelsesmøde, hvor de sidste brikker til et særdeles 
interessant foredrag om Sønderjylland blev lagt. 
Det blev afholdt i Auditoriet på UCH og var velbesøgt. Corona-regler skulle følges, så bare 
det at få en kop kaffe skulle planlægges. 
 
Usikkerhed om gældende/kommende regler og vores - måske lidt for forsigtige - tilgang 
gjorde, at vi ikke ville/turde binde an med en juleafslutning. 
 
Jeg har deltaget i kredssamarbejdet med Ringkøbing/Skjern, Herning, Skive og Viborg, hvor 
alle har den samme melding: Alt er sat stand by. 
 
Årsmødet for fraktion 4 var sat på skinner, men blev i stedet til et nogenlunde gennemført 
møde over nettet. Der bliver muligvis et fysisk opsamlingsmøde på et senere tidspunkt. 
Seniorkurser og Nordisk Pensionisttræf blev også aflyst. 
 
Jeg vil gerne minde om, at foreningen er på Facebook under navnet Pensionistforeningen i 
Vestjysk Lærerforening. Gruppen er kun for foreningens medlemmer og styres af Arvid, men 
medlemmer kan naturligvis lave indlæg. 
 
Medlemstallet er aktuelt 362 medlemmer hvoraf 115 er kontingentfri. Året før var det 375 
medlemmer. 
 
Tilmelding til arrangementer foregår altid via kredskontoret, og betaling sker via netbank. 
Man kan kun tilmelde sig det førstkommende arrangement. 
 
Der skal lyde en stor tak til kredskontoret for arbejdet for pensionistforeningen. Vi mødes 
altid med et stort smil. 
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i et år, hvor der har været mange spørgsmål i 
luften. 
 
 
 
Gunnar Houlby Pedersen 
Formand 
 
 
Regnskab. 
 
Vi har i 2020 haft et budget på 70.000 kr. men på grund af de få aktiviteter kun brugt 14.385 
kr. Vores regnskab er en del af regnskabet for Vestjysk Lærerforening og er godkendt på 
kredsens generalforsamling, der blev afholdt virtuelt den 2. juni 2021.  


