
 

 

     Svinninge, d. 25.januar. 2018. 

Referat af Årsmødet i fraktion 4 på Hotel HøjbySø torsdag 

d. 18. januar kl. 14.00  

 

Inden årsmødet bød Grethe velkommen til Carsten Hviid, Skipper på Havhingsten, som fortalte om 

arbejdet og livet på Havhingsten. 

Et meget interessant og levende foredrag om udgravningsarbejdet, forberedelserne til turen og 

selve turen til Dublin. Han viste mange billeder, og vi fik også en demonstration af forskellige 

rebtyper, som man arbejder med for at finde frem til de mest originale. 

 

Referat af Årsmødet: 

Vi var 34 til stede, heraf var de 32 medlemmer og 2 museumsfolk. Afbud fra Vibeke (sygdom). 

1.  Annie bød velkommen til årsmødet og præsenterede udvalget. 

2. Årets gang: 

 Jan Erik fortalte udførligt om det forpligtende kredssamarbejde og om det 

kommende årsmøde d. 6. og 7. februar 2018, hvor vores to lokale repræsentanter, 

Annie og Jan Erik, skal deltage. I år er det valgår, og Grethe Funch opstiller som 

kongresdelegeret. Det vil være meget flot, hvis vi kan få tre repræsentanter fra 

vores lille kreds. Der er opstillet 11 personer, og der skal vælges 10. 

 

I år skal man ud over valgene beskæftige sig med centrale områder i et 

folkeskoleideal. 

 

 Annie fortalte om teateraftenen d. 9. november, 2017. Buffeten inden forestillingen 

var god og rigelig. Teaterstykket ”Til (ingen verdens) nytte” var yderst velspillet og 

emnet meget vedkommende. 

Annie lovede at udsende endnu en invitation til at komme i teatret til en meget 

fordelagtig pris. 

 



 Birte orienterede om de romaner, der var blevet læst i årets løb i litteraturgruppen. 

Et stort og alsidigt udvalg af romaner. Medlemmerne foreslår selv forskellige titler, 

der så bestilles hjem fra biblioteket i Nykøbing. 

 

 Torben fortalte om sommerudflugten til Fuglsang Kunstmuseum, Borgcentret i 

Vordingborg samt traktørstedet Pomlenakke. Alle tre besøgssteder var gode, og det 

blev en dejlig og indholdsrig dag, som alle var glade for. Vi var meget heldige med 

vejret. 

 

 Efterårsudflugten d. 12. oktober til Trelleborg foregik i et stridt stormvejr. Vi havde 

en god ”viking” til at fortælle, og den efterfølgende mjødsmagning afsluttede et 

godt besøg. Efter den megen friske luft var det ekstra komfortabelt at nyde den 

gode frokost på Mullerup Kro. Grethe havde forhandlet en yderst fordelagtig pris 

for den meget lækre servering. 

 

3.  Christina Even orienterede om arbejdet i kredsstyrelsen. Det har været valgår, og 

lærerkredsen har afholdt møder med de politiske partier. Lige nu er opmærksomheden 

rettet mod OK 18 forhandlingerne og forhandlingen om lærernes arbejdsstid. Der afholdes 

stort møde i Svinninge med Anders Bondo (Dorte Lange). 

Christina indskærpede nødvendigheden af, at vi holder os orienteret på hjemmesiden og er 

opmærksomme på Min side. Her kan man i øvrigt også udskrive sit medlemskort. 

  

4. Medlemmerne kom med mange forslag til ture, bl. a. flere seværdige ting i Århus – 

Moesgaard Museum, Aros, Den gl. by og Dok 1. Man kan evt. lave en tur med overnatning. 

 

Odense og Malmø blev også foreslået.  

Til kortere ture blev Ragnarock i Roskilde foreslået samt Fugledegård ved Tissø og 

Musholm Centeret m. rundvisning. Dette skal kombineres med et andet udflugtsmål. 

 

5. Lis Larsen blev valgt som nyt medlem til udvalget. 

6. Evt.  

 

Refereret af Annie Hass  


