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Nyt fra bestyrelsen

I Jyllandspostens Rokkoposten d. 5. nov. 2020 kunne man læse følgende: ” “Jeg havde 
brug for at finde ud af, hvad næste skridt i mit arbejdsliv skulle være,” siger Gud 
om sit fravær og indrømmer, at det var en dårlig idé at indsætte Satan som vikar.” 

En mere præcis karikatur på dette slidsomme og utilregnelige år, skal man lede 
længe efter. Jeg håber, at I holder humøret oppe rundt på skolerne og kan navigere i 
en hverdag, der forhåbentlig har mere fysisk end virtuel undervisning, og at I stadig 
finder glæde i det vigtige arbejde, I udfører hver eneste dag på trods af mundbind, 
indskrænkelse af bevægelsesfrihed i klasserne og på skolerne samt en udbredt coro-
na-træthed, som de fleste nok føler efterhånden. Skal vi ikke bare håbe på bedre ti-
der, og på at verden snart vender tilbage til en eller anden form for normalitet igen?

Foreningen afholdt d. 1. og 2. oktober generalforsamlingskursus i Svendborg 
med temaet Det fjerde emne og over 80 kollegaer fra hele landet mødte op på Hotel 
Christiansminde, hvor vi, selvom vi var underlagt restriktioner, heldigvis kunne 
gennemføre et rigtig godt kursus med engagerede deltagere med højt humør og 
kun en enkelt foredragsholder på videolink fra Norge samt en fagkonsulent, der 
var med online fra hjemmekontoret i ufrivillig karantæne. Tak fordi I så talstærkt 
mødte op og var med til at gøre kursusdagene dejlige og udbytterige.  Det er en 
stor fornøjelse at lave kurser, som altid bliver taget så godt imod.

Husk at der stadig er pladser på KS-kurset d. 8. februar på HF- Centeret Efter-
slægten, som selvfølgelig afholdes efter myndighedernes anvisninger og restrik-
tioner. Se annoncen længere fremme i bladet. I bestyrelsens beretninger på gene-
ralforsamlingen, som er trykt længere fremme i bladet, kan I læse om, hvad der er 
sket i foreningen de seneste to. Vi er stolte af at være en forening med en stor, en-
gageret medlemsskare, og vi fik på generalforsamlingen opbakning til at fortsætte 
den linje, som bestyrelsen fremlagde og kører foreningen efter. 

Tak for det. Vi er af SKAT blevet gjort opmærksom på, at alle honorarer over 1200,- 
årligt er skattepligtige. Dette gælder også gavekort, der på nogen måde kan ombyttes 
til kontanter – også selv om dette koster et gebyr. Vi vil meget gerne blive ved med at 
udbetale honorar for artikler og anmeldelser, men vil fremover samle udbetalingen til 
en gang årligt, hvor vi udbetaler til samtlige bidragsydere til Bladet. Skattepligten be-
tyder også, at vi fremover skal bede om CPR-nummer på anmeldere og bidragsydere.

D. 1. november var der deadline for at melde sig som kandidat til valget til be-
styrelsen, men da ingen har meldt sig, bliver årets valg ’et fredsvalg’, og derfor er 
Mads Rokkjær Hammer, Lene Wittrup, Sine Camilla Jensen og jeg selv, Thomas 
Thomsen blevet genvalgt uden valghandling. Tillykke med genvalget til alle. Vi hå-
ber, at der næste år vil være medlemmer, der stiller op, da vi på nuværende tids-
punkt ikke har nogen suppleanter til bestyrelsen, og det kunne vi godt tænke os at 
have. Så hvis du kunne tænke dig at høre mere om arbejdet eller kunne tænke dig 
at stille op, så tøv ikke med at kontakte mig på thomas.oe.thomsen33@gmail.com. 

Fra hele bestyrelsen vil vi ønske alle vores medlemmer en god og velfortjent 
juleferie, når den melder sig og et godt nytår med håbet om, at 2021 bliver året, 
hvor Satans vikariat ophører igen, og en mere normal hverdag igen bliver mulig.
På bestyrelsens vegne, Thomas Thomsen, formand


