DP-Seniorer

Beretning 2009
DP-Seniorer har i dag 48 medlemmer. Det er et stabilt medlemstal, som vi er glade for,
men naturligvis er vi til stadighed interesserede i at få en tilgang af nyligt afgåede ledere,
viceinspektører og bestyrelsesmedlemmer, så vores lille forening får ”nyt blod”. Fra
styrelsens side kontakter vi alle, der ifølge ”Nyt om Navne” på DP´s hjemmeside, holder op
som aktive i Danmarks Privatskoleforening, men en hjælp fra vore medlemmer her er
meget velkommen, da vi ikke altid får at vide, når bestyrelsesmedlemmer holder op på
skolerne.

Det er stadig således, at vi i styrelsen regner vores arbejde med at tilrettelægge de to
årlige arrangementer for medlemmerne for vores vigtigste opgave – en opgave, vi sætter
stor pris på, da vi har mærket en stor opbakning fra medlemmernes side til disse. Selv til
den noget dyre aften i Operaen, hvor vi oplevede ”La Traviata” og forinden havde fået
rundvisning i Operaen og havde nydt en veltillavet middag i Operaens restaurant, fik vi
mange positive tilbagemeldinger på. Vi vil med kommende arrangementer stadig have en
vekslen mellem oplevelse og tid til socialt samvær. Dertil kommer det vigtige bidrag, som
Kurt Ernst og Ebbe Forsberg yder, når de deltager i medlemsmøderne. Deres deltagelse
markerer klart, at vi er en del af Danmarks Privatskoleforening. Herigennem og gennem
modtagelsen af ”Nyt om Privatskolerne” og ”Blå Bog” kan medlemmerne følge med i, hvad
der rører sig i vores sektor.
I denne forbindelse skal Hjemmesiden nævnes. Det har været en ”svær fødsel”, men
takket være stor velvilje fra Ebbe Forsbergs side og et fint ”parløb” mellem Sekretariatets
Johanna Sjøgren og Flemming Keller, er siden kommet til at fungere. Så klik ind på
www.privatskoleforeningen.dk/om_dp/dp_seniorer (I får adressen igen i referatet af
mødet). Se, hvor langt vi er kommet, og I må meget gerne komme med input eller
kommentarer til den. Vi vil efter bedste evne sørge for, at hjemmesiden bliver dynamisk.
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Vi plejer her på generalforsamlingen at løfte sløret for nogle af de ideer, vi har med hensyn
til vores arrangement i efterårssæsonen. I skrivende stund har vi tanker om eventuelt at
afholde arrangementet i Silkeborg eller i Randers. Vi ved, at der har været ytret ønske om
at følge op på Operaaftenen med en aften i Det nye Skuespilhus. Vi glemmer det ikke,
men gemmer ideen.
I øvrigt er vi stadig meget glade for at få ideer fra medlemmerne til indhold og placering.

Også i år skal jeg på styrelsens vegne sige Kurt Ernst og Ebbe Forsberg stor tak for deres
hjælpsomhed og støtte og tak for, at styrelsen kan afholde sine møder i Sekretariatet.
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