
Formandens beretning 

 

Jeg vil gerne på bestyrelsens og egne vegne byde jer alle sammen velkommen til foreningens 
generalforsamling, som i år på alle måder følger foreningens vedtægter. Generalforsamlingen afholdes i 
april og vi skal i år kun forholde os til 1 regnskab. Vi er glade for, at vi i år kan samle så mange til dette 
møde, og vi tager det som et tegn på, at hverdagen trods alt er rykket nærmere. Vi har desværre op til 
mødet fået afbud fra Kirsten Vase og Poul Sørensen, som er forhindrede pga. sygdom. 

Når jeg siger trods alt, så er det jo især fordi, at vi netop gik rundt og troede, at pandemien og 2 års 
nedlukning var forbi, så startede Putin og russerne en krig i Ukraine, som jo har givet os nye udfordringer.   

Inden jeg går starter på årsberetningen har jeg en trist meddelelse. D. 25. marts 2022 døde tidligere 
skoleleder på Esbjerg Realskole K.A. Gorritzen pludseligt. KA arbejdede hele sit liv på Esbjerg Realskole og 
blev i 1993 ansat som skoleleder. I 2005 valgte KA at gå på pension og var i en periode medlem af denne 
forening. KA valgte for 4 år siden at melde sig ud, da hans kone, Bodil var alvorlig syg.  

Jeg vil mindes KA som en god kollega, som jeg i mange år samarbejdede med blandt i den sydjyske 
erfagruppe. Et rart og imødekommende menneske, som man hyggede sig med. Æret være KA´s minde 

2 års nedlukning har dog for foreningen betydet, at aktivitetsniveauet i foreningen har været sat på 
vågeblus. Det er således kun blevet til et dagmøde for medlemmer d. 10 september 2021.  Men vi har i 
perioden holdt de fleste bestyrelsesmøder digitalt. Dog lykkedes det i efteråret at holde et rigtigt møde hos 
Karen, og det er noget helt andet, når man fysisk er tilstede. Derfor er vi også så glade over at se alle jer 
igen. 

D. 15. april holdt vi et digitalt team-møde, hvor medlemmerne også kunne være med, og hvor Karsten Suhr 
også fik mulighed for at give et en orientering om hovedforeningens udfordringer i en coronatid.  

Vi valgte at sende halvårlige breve ud til foreningens medlemmer for at fortælle, at foreningen var her og 
var parat til starte, når startsignalet til en genåbning af landet blev givet. Bestyrelsen valgte maj måned at 
holde et dagmøde på Skamlingsbanken i september, da der fra regeringen var signaler om, at samfundet 
ville åbne igen. 

Vi afholdt en dobbelt generalforsamling og et møde på Skamlingsbanken, som jo i 2021 blev indviet med 
nyt besøgscenter og opgradering af området med nye stier. Det var rigtig dejligt at være til næsten normale 
tilstande.  

I perioden efter tog smitten til, og samfundet lukkede sig om sig selv, dog ikke så dramatisk som i foråret 20 
og 21. Mange var vaccinerede 2 gange og fik efterfølgende det 3. stik. 

Nu er foreningen på sporet igen, og Mogens vil om lidt give jer information om det næste møde i 
september måned. 

Her til slut vil jeg gerne her takke mine bestyrelsesmedlemmer for godt arbejde på langdistance i den 
forløbne tid og glæde mig at hverdagen så nogenlunde er ved at vende tilbage. 

 


