Beretning

Jeg skal hermed på initiativgruppens vegne komme med en meget kort beretning om det hidtidige
arbejde i DP-seniorerne.
Jeg må dog gøre opmærksom på, at denne betegnelse – ”initiativgruppen” egentlig er lidt
misvisende, idet det oprindelige initiativ til at danne en sådan lille underafdeling af DP kom fra
Kurt Ernst og Ebbe Forsberg, der indkaldte interesserede til et møde i sommeren 2006.
Da deltagerne i dette møde bakkede op om initiativet til at skabe et forum for tidligere ledere og
bestyrelsesmedlemmer, var vi nogle stykker, der gerne ville påtage os det praktiske arbejde med at
komme i gang.
Vi har brugt vores tid på at få etableret kontakt til mulige medlemmer og har arbejdet med
udformning af vedtægter for foreningen, som vi har forelagt Kurt Ernst og Ebbe Forsberg, og så har
vi taget os af det praktiske vedrørende indkaldelse til denne stiftende generalforsamling samt det
praktiske for denne eftermiddags og aftens arrangement.
Når vi gik ind i dette arbejde, skyldtes det, at vi kunne se, at et forum for DP-seniorer kunne dels
opflyde et ønske om at holde kontakten ved lige både til DP og til tidligere kolleger, som man har
haft et nært samarbejde eller i hvert fald en kontakt til gennem ens aktive liv i DP regi, dels at vi,
der sidder med en del erfaringer, kunne stå til rådighed via DP som uvildige ”sparringspartnere” for
ledere og bestyrelser eller som ”mentorer” for de mange nye ledere og bestyrelsesmedlemmer, der
kommer til.
Vi har også drøftet hvilket indhold arrangementerne kunne have fremover, og vi har tanker om
såvel kunstudstillingsbesøg som teaterforestillinger, men altid med god tid afsat til det sociale
samvær. Vi kunne også via Sekretariatet eller foreningens formand blive orienteret om, hvad der
rører sig i skoleverdenen og den private skole i særdeleshed (problemer og nye tiltag). Skulle der i
denne forbindelse være temaer, som vi med fordel kunne give vores besyv til i debatten, kunne vi
være med til at støtte DP`s arbejde og dermed også de andre frie skolers arbejde.
Når vi har tænkt, at det kunne være godt med lidt input, skyldes det, at vi godt nok vil holde af at
tale ”gamle dage” og vores fælles historier, men at vi ikke kun skal henfalde til almindelig nostalgi.
Selv om vi er ”gået af”, så er vi jo stadig forhåbentlig en flok nysgerrige, levende mennesker med
mange interesser og vidsyn.
Dette er kun nogle løse tanker, vi har gjort os, og som vi har delt med Kurt Ernst. Naturligvis
hverken kan eller vil vi lægge noget fast, idet vi kun har haft det opdrag at forberede denne
generalforsamling og afsøge interessen blandt mulige medlemmer, udarbejde nogle vedtægter og
fastsætte et kontingent. I forbindelse med vores arbejde har vi mødt stor imødekommenhed og fået
stor hjælp både fra Kurt Ernst og fra Ebbe Forsberg og Annette Holmgren på sekretariatet.
Sluttelig skal jeg oplyse, at vi dags dato har 30 medlemmer, og det bliver så op til den bestyrelse,
der bliver valgt i dag og til de tilstedeværende medlemmer, at definere mere detaljeret, hvordan man
vil arbejde videre.

