
Beretning 2011 

 

Medlemstal: 

I dag har vi et medlemstal på 43. Det er glædeligt, at vi, selvom vi har mistet nogle 

medlemmer, har kunnet fastholde et ret stabilt medlemstal, fordi der er kommet nye 

medlemmer til i årets løb, som vi byder hjertelig velkommen i vores lille forening.. 

 

Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til alle medlemmerne for den opbakning, vi 

får til vores arrangementer og de positive tilbagemeldinger, vi modtager. Det er meget 

inspirerende vores arbejde. Vi takker også for gode og tankevækkende indlæg på 

hjemmesiden under Torvet.   

Derfor vil vi også i år opfordre medlemmerne til at sende indlæg om dette eller hint til 

Torvet, Vores ide om at lave interviews med nogle af jer, har vi absolut ikke skrinlagt, men 

arbejder på at iværksætte snarest, så vi håber, I vil stille op til det.  

 

Arrangementer i det forløbne år: 

Kolding 

Vores første arrangement i indeværende år var henlagt til Kolding, hvor vi fik en særdeles 

fin rundvisning på Koldinghus, forestået af professor og arkitekt Johannes Exner, som har 

stået for restaureringen af slottet. Det var en fornøjelse at blive vist rundt af en  person 

med en sådan kompetence og  smittende engagement. Det er sjældent, man oplever det. 

 

Generalforsamlingen blev holdt på Kolding Private Realskole, hvor vi blev modtaget af 

Peter Christensen-Dalsgaard, der som skolens leder ikke alene fører skolens men også en 

familietradition videre. 

I generalforsamlingen deltog Kurt Ernst og Ebbe Forsberg,  hvad vi skønner meget på, 

fordi det på tydelig vis markerer foreningens nære tilknytning til Danmarks 

Privatskoleforening. Derfor skal der lyde en varm tak til dem for opbakning og megen 

støtte. 

Efter generalforsamlingen mødtes vi til en god og hyggelig middag i Bar Berg i Hotel First.  

 

 

 

 



Aalborg 

Det andet arrangement i dette år førte os til Aalborg, hvor vi blev beværtet på helt utrolig 

fin vis af Børge Krogh og hans kone i deres hjem. Det blev en hyggelig eftermiddag og en 

fin optakt til vores besøg på Kunsten, hvor vi fik en rundvisning. Herefter blev vi på 

kompetent vis guided gennem Aalborg af Børge og hans kone. Det var meget interessant 

at blive ført rundt af to lokalkendte og engagerede guider, der kunne krydre rundvisningen 

med mange anekdoter. 

Efter denne rundtur endte vi i Utzon-huset, hvor vi fik en fortrinlig middag. Som sædvanlig 

med tid til gode samtaler og megen hygge. 

 

  Arrangementer 

Bestyrelsens hovedopgave er 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.  Desuden lægger vi vægt på at komme lidt rundt i landet. 

Vi arbejder med de næste to arrangementer, hvoraf det ene i efteråret skal gå til Ebeltoft, 

hvor der er meget at se, og det andet skal gå sydpå. Det vil sige til Vadehavet, hvor vi er 

ved at undersøge, om vi kan komme til at se sort sol. Ellers har vi mange andre 

interessante ting, vi gerne vil se på de kanter. 

I vil selvfølgelig høre nærmere om disse planer, så snart vi har mere præcist om dem. 

Vi vil gerne understrege, at vi stadig er interesserede i at få ideer fra jer til kommende 

arrangementer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

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. 

 

Vi minder om, at det er vigtigt, at vi har jeres mailadresser, så vi kan informere jer, så husk 

at give besked til kassereren, hvis I skifter mailadresse! 

 

Sluttelig vil vi i bestyrelsen endnu engang sige tak til jer medlemmer og til Sekretariatet og 

ikke mindst Kurt og Ebbe for opbakning og interesse for vores arbejde. 

 


