
           Svinninge, d. 20.10. 2020 

 

Møde tirsdag d. 20.10.2020 kl. 10.00  på Højby Skole 

( på psykologkontoret) 

Fraværende med afbud: Lis og Gunnar. 

Referat: 

Velkommen tilbage efter en meget lang pause. 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen og referatet fra d.20.01.2020 . 

 Referatet blev godkendt.  

Nyt pkt. 5a:budget. 

  

Pkt. 2  Evaluering af årsmødet d.02.03. 2020 

Et godt årsmøde med beretninger af udvalgsmedlemmerne 

om de forskellige aktiviteter, der var blevet afholdt i årets løb. 

Efter årsmødet fortalte Bettan Gaunaa om sin finske barndom. Hertil var der 

musikledsagelse og billeder. 

Vi var 19 deltagere. 

 

Pkt. 3.  Evaluering af teateraftenen  d. 07. september, 2020 

 En virkelig god teateraften om Anna Ancher. 20 deltagere. 

Spisningen er aflyst p.g.a. pladsbegrænsninger i cafèen under corona reglerne. 

 

Pkt. 4. Evaluering af turen d. 15.09.20 til Middelgrundsfortet, Ungdomsøen. 

 Vi var utrolig heldige med et fantastisk godt vejr. Guiden var meget engageret  og det 

blev en oplevelsesrig  dag. 

 

Pkt. 5. Fremtidige arrangementer: 

Teateraften  onsdag d. 7. oktober. 

Forestillingen har nu været afholdt. En aften med skarp satire og gode 

samfundsbilleder, hvor Jacob Morild tog temperaturen  på Danmark. 

     

Litteraturkreds begynder onsdag d. 16. sept. 

Litteraturkredsen er nu godt i gang. Der er 7 deltagere.  

Der er planlagt 9 romaner til læsning og diskussion. 

 

 



Skal vi have en forårsudflugt? 

Vi besluttede at tage på en bustur til København for at se det nye Frihedsmuseum. 

 

Årsmøde: Udsat til næste møde. 

 

Pkt. 5a. Budget. 

 Kasserer Anders Christensen har fremsendt regnskabet for 2020. 

På grund af corona er der flere aktiviteter, der ikke er gennemført. Alligevel er der et 

mindre overskud end forventet. 

Vi har f. eks. haft en uforudset udgift på 999,00 kr. til møde på Højby Sø til det 

forpligtende kredssamarbejde. 

Vi forventer, at det beløb, vi ”sparer”, ved ikke at holde julefrokost, kan overføres til 

2021. 

Anders inviteres til næste udvalgsmøde. 

 

  

Pkt. 6. Planlægning af julefrokost tirsdag d. 24.11.20  kl. 13.00 

 Grethe kan du evt. skaffe en menuliste, så vi kan vælge. 

Vi må være over 50 i det lokale, så der er ingen corona-problemer. 

Tilmelding? Sange? Kirsten Schou spille? Underholdning? 

Vi besluttede at aflyse julefrokosten i år p.g.a. corona situationen. 

Annie skriver en orientering til vore medlemmer, som sendes til alle 

fraktion 4 medlemmer. Den lægges desuden på hjemmesiden. 

 

Pkt. 7. Det forpligtende  kredssamarbejde.  

 Referat fra mødet d. 8. september i Højby. 

Mødet afholdt på HøjbySø til alles tilfredshed. Interessant besøg i Højby Kirke inden 

mødet. 

 Næste møde d. 11.11.20 . 4 årsmødedeltagere vælges i november -20 

 

Pkt. 8. Nyt fra kreds 51. Vores brochure. 

Vi gennemgik brochuren og fik lavet diverse rettelser, som Vibeke arbejder videre 

med. 

Kredsen arbejder pt med flere forskellige ting, bl. a. høringssvar ang. modeller for 

specialundervisning.  Man afventer nye diplomer til lærere, der fylder 75 år. 

Vi drøftede problematikken med ny-pensionerede lærere, der ofte melder sig ud af 

DLF. 

 

Pkt. 9. Nyt fra vores kongresdelegerede. Kongres d. 22-23. september. Grethe. 

 Grethe orienterede om en meget anderledes kongres p.g.a. corona. 



 Valg af formand blev gennemført. Læs diverse referater i Folkeskolen. 

  

Pkt. 10. Evt. og næste møde. 

 Næste møde afholdes på kredskontoret onsdag d. 20.01.2021 kl. 10.00 

    

Hilsen 

Annie 

      


