DP-Seniorer
Årsberetning ved generalforsamlingen den 28. april 2017
Kære venner,
Hjertelig velkommen til årets generalforsamling i vores lille, men ikke mindre
betydningsfulde forening, i hvert fald set med vore øjne.
Denne generalforsamling er min første, hvor jeg bestrider det ærefulde hverv som
formand. Og tro mig, jeg har næsten ikke sovet i nat i spændt forventning til mødet
med alle jer brave mænd og kvinder.
Jeg kom jo lidt hovedkulds ind som formand for foreningen som Helle Byskovs
efterfølger. – Helle der for 10 år siden var med til at stifte vores forening i et flot og
positivt samarbejde med DP.
Som jeg nævnte i efteråret på Hotel Haraldskær er der grund til at udtrykke glæde
og anerkendelse for det arbejde, som Helle sammen med skiftende
bestyrelsesmedlemmer har gjort for alle os, der har arbejdet i privatskolerne.
I har skabt en tradition, som også jeg og vi vil forfølge:
Kulturoplevelser rundt i vores land og socialt samvær med tidligere kolleger og
ledsagere i et både hyggeligt og værdifuldt fællesskab tilegnet i rammerne af
Danmarks Privatskoleforening, som vi føler os tæt forbundne til.
Det er derfor rigtig glædeligt for os alle, at du Carsten giver dig tid til at deltage i
vores arrangementer for at holde os opdaterede. Ligeledes skal der lyde en stor tak
til hele sekretariatet for gæstfrihed i forbindelse med vore bestyrelsesmøder og ikke
mindst for nyhedsbrevene, hvor vi orienteres om, hvad der sker ude i verden.
Og så lige et par ord om det forgangne år:
2016 bød på 2 velbesøgte arrangementer. I april var vi i Kerteminde, hvor dagen
begyndte med besøg på Kerteminde Bryghus, gode og interessante smagsprøver og
rundvisning, inden vi fortsatte til Johannes Larsen Museet. Generalforsamling,
middag og kollegialt samvær på det nyrenoverede Thornøes Hotel.
I oktober gik turen til Kongernes Jelling med rundvisning i bedste Lars Mikkelsen
stil. Endnu et fint arrangement, som afsluttedes med middag m.m. i selskab med
gode kolleger på Hotel Haraldskær i den smukke Vejle Ådal.
Og fremtiden:
Bare rolig. Ingen store programerklæringer. Ikke noget med rammestyring, eller
forandringsledelse, værdibaseret ledelse, koblingsprocenter eller change
manegement. Det har vi smagt rigeligt af. Nej, men kvalitetstid når vi mødes er
formålet, og det bliver der ikke lavet om på………..
2 kommende programmer er ved at blive udarbejdet:
Den 29. og 30. september skal vi besøge MS Søfartsmuseet i Helsingør. Helsingør
byder endvidere på Kulturværftet, Kronborg og måske et besøg hensidan. Middag
og overnatning på Strand- og Badehotel Marienlyst.
Foråret 2018: Sønderjylland, men mere herom senere
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Afslutning:
Med alle de gode og spændende aktiviteter burde medlemstallet eksplodere. Vi er
44 medlemmer. Vi har i det forgangne år fået et nyt medlem: Bo Fredsøe. Men
desværre også en udmeldelse, idet Mogens Bregendahl har meldt sig ud.
Men ingen grund til beklagelse – kun glæde over, at vi kan mødes et par gange om
året til oplevelser af kvalitet.
Send os gerne et par ord eller sig det nu, hvis I har gode ideer, der kan gøre vores
forening endnu bedre, for intet er så godt, at det ikke kan gøres bedre.
Til sidst vil jeg sige tak til alle jer, der bakker op om vores forening. En særlig tak
til mine kolleger i bestyrelsen for jeres engagement, jeres gode ideer og ikke
mindst jeres gode humør.
Og endelig: TIL LYKKE I ANLEDNING AF VORES FÆLLES 10 ÅRS JUBILÆUM
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