DP- Seniorer
Styrelsens beretning 2012

I år kan DP-Seniorerne fejre 5års jubilæum. Foreningen blev grundlagt på et møde på
Brenderup og Omegnes Realskole indkaldt af DP’s ledelse. Ideen til vores forening
stammer således fra Kurt Ernst og Ebbe Forsberg. Vi skylder dem stor tak for dette
initiativ.
At skabe en forening for tidligere ledere og bestyrelsesmedlemmer var i sig selv en smuk
tanke, der bundede i erkendelsen af, at man også efter endt aktivt skoleliv kan have stor
interesse i dels fortsat at have kontakt til de mennesker, men har kendt via sit arbejdsliv,
dels fortsat at kunne følge med i, hvad der sker på privatskoleområdet.
Hvordan foreningen i øvrigt skulle fungere gav DP os frie hænder til at finde ud af. Ud
over denne frihed fik vi stillet hjælp fra sekretariatet til rådighed, og ikke mindst fik vi en
økonomisk støtte uden hvilken vi ikke var kommet så godt i gang.
For os, der sidder og har siddet i styrelsen, har det været vigtigt, at foreningen ikke skulle
være nostalgisk og bagudskuende, men en forening, hvor medlemmerne fik nogle
oplevelser af kulturel karakter kombineret med tid til det sociale samvær.
I de fem år, foreningen har eksisteret, har medlemstallet været ret stabilt, og vi har nu den
glæde, at en del ledsagere er lige så trofaste som medlemmerne.
Der har naturligvis været nogen afgang af medlemmer, men har vi en medlemstilgang, der
kan sikre den fornyelse enhver forening har brug for. I denne sammenhæng skal jeg byde
vore nye medlemmer velkommen.
I indeværende år har vi som altid haft to arrangementer.
Begge arrangementer havde en fin tilslutning.
I forbindelse med sidste års generalforsamling, der blev afholdt på N. Zahles
Seminarieskole i København, var vi i Skuespilhuset, hvor vi så Fanny og Alexander efter at
have fået en rundvisning og en dejlig middag.
Det andet arrangement gik til Ebeltoft med rundvisning på Glasmuseet efterfulgt af en
rundgang på Fregatten Jylland, hvor vi hørte en engageret fortælling om livet om bord.
Den efterfølgende middag indtog vi på en restaurant ved havnen.

I årets løb foretog vi en lille undersøgelse blandt medlemmerne for at få en pejling på, om
vores arbejde og arrangementerne levede op til forventningerne. Samtidig ønskede vi at få
ideer og forslag. Vi siger tak for tilbagemeldingerne, og har taget dem med i vores videre
arbejde. Dette betyder ikke, at vi ikke fortsat er meget interesserede i at høre fra jer.
Hjemmesiden arbejder vi med at holde ajour, og vi siger stor tak til de medlemmer, der har
været med til at skrive indlæg eller ladet sig interviewe til ”Torvet”. Vi håber, at der er flere,
der vil bidrage her med indlæg om dette eller hint.
For det kommende år har vi, som I ved, planlagt en tur til Vadehavet for at se Sort Sol, og
kan på nuværende tidspunkt sige, at vi har 25 tilmeldte.
Vi er klar over, at dette arrangement hører til i den dyre ende, men da vi blandt
medlemmerne fik opbakning til at gå videre med planlægningen af turen, har vi gjort det.
I har allerede fået en råskitse for arrangementet, og en mere detaljeret plan vil blive
udsendt senere sammen med indbetalingsfristen.
Det skal understreges, at vi i styrelsen arbejder på, at det andet arrangement i det
kommende år, hvor også den næste generalforsamling skal foregå, bliver mindre
bekostelig. Planen er foreløbig: udgangspunkt i Roskilde med besøg på Roskilde
Vikingemuseum .
Foreningens økonomi vil Flemming gøre rede for under et senere punkt, men her skal det
nævnes, at styrelsen ikke ser det som sin opgave at oparbejde et stort overskud, men blot
have en rimelig ”buffer”, hvilket blandt andet er kommet til udtryk i en nedsættelse af
kontingentet for indeværende år, samt at foreningen dækker udgiften til bus og
naturvejleder ved arrangementet Sort Sol.
Fra styrelsens side skal der lyde en stor tak til Kurt Ernst og Ebbe Forsberg og
sekretariatet for husly til vore styrelsesmøder og for hjælp og støtte til vores arbejde.
Også stor tak til medlemmer og ledsagere for opbakning og hyggeligt samvær.
Vores ønske er, at foreningen også de næste fem år - og gerne mange flere - må kunne
være et inspirerende forum for mange ikke ”skole aktive” ledere og
bestyrelsesmedlemmer, hvor tankevækkende foredrag, rundvisninger og teateroplevelser
bliver kombineret med hyggelige stunder med tiden til den gode samtale.
Helle Byskov

