
Beretning 2010 

 

Medlemstal: 

Vi kan konstatere, at vi i dag har 47 medlemmer. I årets løb har vi mistet nogle stykker, 

men heldigvis er også nye kommet til, og det er en fornøjelse, at vores lille forening kan 

tiltrække nye medlemmer, så vi fortsat kan være en levedygtig forening, det ikke blot 

henfalder til nostalgi. 

Derfor en varm velkomst til disse nye medlemmer. 

 

Tak til ”gamle” medlemmer 

Tilsvarende skal vore ”gamle” medlemmer have en stor tak fra Styrelsens for opbakning til 

vores arbejde og deltagelse i vores arrangementer og ikke mindre stor tak for positive 

tilbagemeldinger og for fine og tankevækkende indlæg på hjemmesiden under Torvet.  

Vi vil gerne opfordre flere til at sende os indlæg til Torvet, hvor vi optager små artikler om 

dette og hint. Vi har også puslet med ideen om at få lavet nogle interviews med nogle af 

jer og håber, der er nogen, de vil stille op til det.  

 

Arrangementer i det forløbne år: 

Nyborg 

Vores første arrangement i indeværende år gik til Nyborg, hvor vi fik en rundvisning på 

Nyborg Slot samt et foredrag om de fynske malere. Derefter holdt vi møde på Nyborg 

Private Realskole, hvor vi blandt andet fik en meget fin orientering af Ebbe Forsberg om 

DP’s arbejde. Sluttelig mødtes vi til en hyggelig middag. Styrelsen takker Bo Gangelhof for 

det store arbejde, han lagde i at få de rette aftaler i hus og ordne meget praktisk for os. 

 

Silkeborg 

Det andet arrangement var henlagt til Silkeborg og indledtes med en sejltur på 

Silkeborgsøerne til akkompagnement af et veloplagt jazzorkester. Tid blev der også her til 

en orientering fra DP.  Herefter fortsatte vil til Silkeborg Bad, hvor vi fik en rundvisning på 

udstillingen af en særdeles kompetent og engageret guide. Dagen sluttede med, at vi 

spiste en fortræffelig buffet i museets cafe. 

Ved at besøge vores hjemmeside kan man se og læse om disse arrangementer. 



 

  Arrangementer 

Vi fortsætter vores arbejde stadig med hovedvægten på at få sammensat nogle 

interessante arrangementer for jer medlemmer to gange årlig, hvor der er både de 

kulturelle oplevelser og tiden til det sociale samvær. Som altid modtager vi meget gerne 

ideer til disse arrangementer. Ved vort sidste møde luftede vi tanken om en aften i 

København i Det nye Skuespilhus. Da vi nu kender repertoireplanen for den kommende 

sæson, har vi skønnet, at et sådant arrangement nok bedst kan foregå i forbindelse med 

generalforsamlingen i foråret. Derfor er der endnu ikke lagt planer for arrangementet i 

efteråret, og vi modtager derfor meget gerne ideer fra medlemmerne, som kan indgå i 

planlægningen. Naturligvis melder vi ud, så snart vi har en dato og et program klar. 

 

Foreningens økonomi: 

Vi har, som I vil kunne konstatere, en tilfredsstillende økonomi, og vi satser på fortsat at 

holde kontingentet på et rimelig lavt niveau, men dog således at vi kan holde standarden 

ved vores arrangementer. Vort ønske er, at foreningen kan hvile i sig selv. 

Under senere punkter på dagsordnen vil Flemming gøre nærmere rede herfor. 

 

Tak til Ebbe og Kurt 

Også i år har vi haft stor gavn af samarbejdet med og støtten fra DP. Den opbakning, vi får 

fra Kurt og Ebbe, er af særdeles stor betydning, og vi ved, at alle medlemmer sætter stor 

pris på, at de så trofast møder op til vores arrangementer og giver os en orientering om 

arbejdet i DP, så vi dermed holder vi fast på de tætte bånd, der er mellem 

hovedforeningen og vores lille afdeling. 

Nyt om Privatskolerne og Nyhedsbrevet, som Sekretariatet udsender, er også med til at 

holde os orienteret om de ting, der sker i skoleverdenen. Vi er glade for, at også vore 

medlemmer via mails kan modtage friske informationer. Derfor er det vigtigt, at vores 

medlemskartotek er opdateret, så husk at give besked til kassereren, hvis I skifter 

mailadresse! 

 


