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Skriftlig beretning 2012/2013 til generalforsamlingen 2013 
Tirsdag den 23. april 2013 kl. 11 i Biblioteket Rentemestervej 76, København NV 
 
Bestyrelsen har i perioden bestået af: 
 
Eva Kok Nielsen, formand 
Hanne Bienert, sekretær 
Erik Møller, kasserer 
Susanne Bøggild, kontaktperson til Bibliotekarforbundet 
Lone Thaarup, referent 
 
Og suppleanterne: 
Kirsten Markers 
Kirsten Viltoft Kakkar 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har bidraget meget aktivt i planlægning og 
gennemførelse af Seniorgruppens aktiviteter. 
Der skal også lyde en stor tak til Inge-Lise Westh Hansen og Leif Dehnitz fra Aarhus, som yder en 
ekstraordinær indsats, som resulterer i meget spændende arrangementer i Jylland. 
Alle medlemmer har naturligvis adgang til arrangementerne i Jylland, men afstanden sætter 
desværre en naturlig grænse for deltagelse fra Fyn og Sjælland. Men det omvendte gælder 
naturligvis for jyders og fynboers deltagelse i arrangementer på Sjælland. 
 
Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen i 2012 afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder. 
Bestyrelsesmøderne afholdes normalt i forbindelse med Seniorgruppens arrangementer. 
Som sædvanligt har bestyrelsen været repræsenteret ved fællesmøderne for fag- og 
ansættelsesgrupper, som BF afholder 4 gange om året. 
Susanne Bøggild er vores kontaktperson. 
Der foregår på møderne en gensidig orientering om arbejdet i grupperne og i BF. 
 
Antal medlemmer 
Pt  har Seniorgruppen 280 medlemmer, hvilket er et meget højt antal i forhold til BF´s medlemstal. 
Det skyldes, at de store årgange nu er ved at melde sig som pensionister og efterlønnere. 
Bestyrelsen har modtaget en anmodning fra et medlem om at få undersøgt, om det ville være muligt 
at fravælge abonnement på ”Perspektiv” for dermed at opnå et lavere kontingent.  
Bestyrelsen er enig om, at spørgsmålet bør stilles til BF, fordi medlemskab er en sag mellem 
forbundet og det enkelte medlem, idet man ikke kan være medlem hos Seniorerne uden samtidig at 
være medlem af hovedforeningen. 
Der deltager ca. 50 medlemmer pr. gang i vores arrangementer. Det betyder, at abonnement på 
”Perspektiv” for mange af vores medlemmer er et væsentligt – måske det eneste – konkrete udbytte 
af medlemskabet. Bestyrelsen finder, at bladet både fungerer som alsidig orientering om relevante 
emner inden for fagets udvikling og som et direkte bindeled mellem BF og det enkelte medlem. 
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Arrangementer 
Programmet for forårets arrangementer blev udsendt i januar d.å. og indeholder mange interessante 
besøg. 
Der er tale om et omfattende program, idet også ildsjælene i Aarhus er meget aktive. 
Bestyrelsen opfordrer som sædvanligt medlemmerne til at stille forslag om arrangementer/besøg – 
både på generalforsamlingen og i løbet af året. 
 
 
Arrangementer siden forrige generalforsamling 
 
24.05.2012 Besøg på Hundested Bibliotek 
28 medlemmer deltog i turen, som enten foregik med tog fra Hillerød eller med egen transport.  
Biblioteket har til huse i det tidligere rådhus og rummer såvel lokalhistorisk arkiv som de egentlige 
biblioteksfunktioner.  
Biblioteket åbnede i marts 2011 efter en omfattende og krævende ombygning. Vi blev vist rundt af 
biblioteksleder Charlotte Pedersen m.fl. De givne lokaleforhold var optimalt udnyttede, og vi fik 
indtryk af stor imødekommenhed og engagement. 
Efter besøget spadserede vi til havnen, hvor der var bestilt frokost på Halsnæs Bryghus. 
Arrangementet sluttede med besøg i den nærliggende Glassmedje. 
 
17.08.2012 Klematis og Claus Dalby 
Arrangementet foregik på Forlaget Klematis / Claus Dalbys have i Aarhus med meget kort varsel. 
Vi var 25 personer, der samledes foran Claus Dalbys elegante smedejernslåge, gennem hvilken vi 
blev ført samlet ind i hans vidunderlige have.  Her fortalte Claus Dalby meget engageret om,  
hvordan inspirationen til anlæggelsen af haven var opstået, og hvilke tanker han gjorde sig omkring 
udvælgelse af blomster etc.   
Bagefter så vi forlagets dejlige lokale beliggende  øverst i pragtvillaen.  Her redegjorde Claus Dalby 
for, hvordan han var kommet i gang med forlaget  og dets udgivelsespolitik. Han lagde ikke skjul 
på, at der er  udfordringer for forlagsbranchen i dag, men med hans temperament er det noget, han 
opfatter positivt.  
Endelig gav Claus Dalby sig også tid til at besvare folks havespørgsmål – blot de ikke drejede sig 
om plantesygdomme, for som han sagde: han interesserede sig ikke for have-hypokondri!  
Vi sluttede af med at køre ned til Egå Marina for at drikke kaffe, og her havde vi et par hyggelige 
timer,  hvor snakken gik livligt.  
 
Sommerturen 2012 
Seniorgruppens sommertur 2012 blev afholdt i august måned, hvor vi oplevede Sydsjælland og 
Lolland i solskin.  
Turen foregik i bus fra Høje-Tåstrup station. Første stop var Rønnebæksholm med omvisning i 
samlingerne og derefter frokost i Herskabsstalden. Inden aften ankom vi til Hotel Maribo Søpark, 
hvor vi havde to overnatninger. 
 Næste dag besøgte vi Danmarks største økolandbrug på Knuthenlund Gods, hvor vi så staldene og 
gårdbutikken. Derefter kørte vi til Reventlow-museet Pederstrup, hvor vi fik en spændende 
rundvisning i udstillingen ”Herregård og Landskab Lolland”. Frokost blev indtaget på restaurant 
”Fjorden” med udsigt over Nakskov fjord. Om eftermiddagen var vi på en guidet byvandring i 
Nakskov. 
 Sidste dag startede med biblioteksbesøg på biblioteket i Maribo med særligt henblik på den 
historiske stiftsbibliotekssamling. Derefter gik turen til Fuglsang kunstmuseum. Her fik vi også en 
spændende rundvisning. Inden bussen kørte tilbage til Høje-Tåstrup station, spiste vi frokost på 
caféen. 
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33 personer deltog i turen. 
 
26.09.2012 Besøg i Vejen Kunstmuseum og Skibelund Krat 
Museets leder Teresa Nielsen gav en rundvisning på ca. 5 kvarter. Museet rummer rigtig mange 
værker af den lokale kunstner Niels Hansen Jacobsen (1861 – 1941), der især arbejdede med 
skulpturer og keramik. 
Museet har i dag en særdeles fin samling keramik. Der var en særudstilling med Axel Hou, en af 
NHJ’s gode kunstnervenner. 
Derefter kørte vi til Sønderskov Slot (forbi Askov Højskole) for at spise frokost i restauranten i 
herregårdskælderen. Linda Klitmøller fra lokalarkivet fortalte efter frokosten kort om stedet 
Sønderskov. 
Herefter kørte vi mod syd og øst langs med Kongeåen og over Frihedsbroen. 
Her vendte vi om for at køre til Skibelund Krat (som i dag ikke er noget krat, men en smuk 
bøgeskov). Her fortalte Linda Klitmøller historien om de 19 forskellige mindesten, der var blevet 
opstillet over gamle ”kæmper” fra tiden mellem 1864 og 1920. Derudover var der 3 
kulturelle/politiske kunstværker: Modersmålet, Magnusstenen og Genforeningsstenen. 
Som det sidste fik vi eftermiddagskaffe i ”Cafe Noget Særligt”.  
Alle 20 tilmeldte deltagere var mødt frem. Da nogle af deltagerne om formiddagen kom til at hænge 
i en motorvejskø nord for Vejle, blev hele dagsprogrammet forsinket med tre kvarters tid. 
 
02.10.2012 Kulturhistorisk rundvisning på Assistens kirkegård 
40 deltog i den kulturhistoriske  rundvisning på Assistens Kirkegård, og 35 deltog i den 
efterfølgende frokost på Bodega. 
Emnet var ”Den fortællende have”. Da deltagerantallet var så stort, blev vi opdelt i 2 grupper, og  
blev vist rundt af antropolog Gitte Lunding eller kulturgeograf Christoffer Jørgensen.  
Undervejs beså vi en lang række grave for både kendte og mere ukendte personer, vi fik kultur- og 
kunsthistoriske vinkler på skiftende tiders opfattelser af død og begravelse, tidsmæssigt med 
spredning over flere århundreder, og vi hørte om planerne for områdets fremtidige brug. 
Det blev et både spændende og tankevækkende besøg, båret af de 2 rundviseres dygtige og 
engagerede formidling. 
 
04.12.2012 Bibliotekshistorisk foredrag og causeri ved Nan Dahlkild 
Så blev det tid til julemødet. Det fandt i år sted på Det Informationsvidenskabelige Akademi 
(tidligere Danmarks Biblioteksskole). Trods sne og glatføre deltog 48 i arrangementet. Lektor Nan 
Dahlkild fortalte engageret, interessant og underholdende om biblioteksbygninger gennem tiderne. 
Med mange fine billeder fra hans bog: Biblioteket i tid og rum : arkitektur, indretning og 
formidling, udg. af Danmarks Biblioteksforening, 2011 blev  bibliotekernes arkitektur og indretning 
gennemgået og krydret med anekdoter og citater fra biblioteksfolk. Hovedvægten lå på danske 
biblioteker med henvisning til biblioteker i udlandet. 
Efter causeriet blev julefrokosten indtaget i IVA’s kantine, hvor vi fik en overdådig og veltillavet 
julefrokost med efterfølgende kaffe og kage. 
 
06.02.2013 Besøg i Aros Kunstmuseum og Aarhus Underground 
Onsdag d. 6. februar 2013 mødtes Seniorgruppens deltagere i vandrehallen på Aros Kunstmuseum 
kl. 10.30. 
Der var bestilt en introduktion til Munch-udstillingen, som begyndte 10.45 og sluttede 11.15. 
Derefter fik vi en halv time i udstillingen ifølge sikkerhedsreglerne. 
 
Kl. 13.00 var der frokost i restaurant Brasserie Belli i Frederiksgade 54 med en frokostplatte, der 
var forhåndsbestilt. Der gik dog nogen tid, før man var klar i køkkenet. 
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Kl. 14.00 gik vi til den ældst kendte ’underground’ i Aarhus – Vor Frue Kirkes krypt. Her 
så man et bygningsværk i kildekalk eller frådsten fra 1000-tallet. Herfra gik vi hen over 
torvene til Vikingemuseet i kælderen under banken Nordea. Her ses beskrivelser over de 
fæstningsværker, der omgav vikingernes Aarhus. Nogle af de vigtigste fund fra den arkæologiske 
udgravning på stedet kunne beses. Vi kom hurtigt gennem udstillingen og fik tid til en mindre bytur 
gennem Rosensgade, Pustervig og Borgporten. 
Kl. 16.00 var der kaffe i Torups Kælder. De underste dele af kælderens munkestensvægge ses 
som rester efter et kloster, der har ligget på stedet. Kaffen tog lang tid at løbe igennem bønnerne. 
Alle 24 forhåndstilmeldte deltagere nåede frem. En kom først til frokost, og en anden sprang 
eftermiddagen over. 
. 
13.02.2013 Besøg i Ørestad Bibliotek 
13. februar besøgte Seniorgruppen det nye bibliotek i Ørestaden, det nyeste af de københavnske 
biblioteker. Interessen var så stor, at i alt 55 medlemmer havde tilmeldt sig. Biblioteket er placeret 
centralt i bydelen, både nær Metro og Fields .   
Der er tale om et meget spændende og smukt indrettet bibliotek med et væld af digitale detaljer, der 
gør benyttelsen lettere for både beboerne i området og eleverne fra folkeskolen og gymnasiet, der 
befinder sig i samme bygningskompleks.  
Efter en fin rundvisning  i biblioteket, afsluttet med en opstigning til 8.etage med en imponerende 
udsigt over området, drog gruppen for de flestes vedkommende med Metro ud til  frokost i Café 8-
Tallet. På grund af et totalt Metrostop fik deltagere endda et ufrivilligt langt ophold i toget, inden 
man kunne sætte sig til de bugnende fade. Maden var dog udmærket og så vidt vides, kom alle godt 
hjem igen. 
 
Sommerturen 2013  
Det er kutyme, at den årlige sommertur lægges uden for Storkøbenhavn 
I dagene 27.08 – 29.08 2013 tager Seniorgruppen på en rejse i landet omkring Limfjorden, 
inspireret af Hans Edvard Nørregård-Nielsens 2-binds værk om Limfjordslandet. 
Rejsen vil følge en stor del af de steder, der er beskrevet i bøgerne, dog med vægt på den vestlige 
del af Limfjorden. Vi besøger Thy, Mors og Salling. 
Der bliver tale om en 3-dages tur, hvor deltagerne samles op i Fredericia, dog med en ekstra 
opsamling i Viborg. 
Hotellet ligger i Thisted. 
Der er i år indgået samarbejde med en professionel arrangør. 
Program m.v. udsendes sammen med materialet til generalforsamlingen. Tilmeldingsfrist er 
15.05.2013. 
 
Eventuelt 
Seniorgruppens arrangementer bliver altid lagt ud på BF`s hjemmeside. Det samme bliver de 
godkendte referater fra bestyrelsens arbejde. 
Vi opfordrer som altid vore medlemmer til at fortælle andre gamle kolleger om vores aktiviteter. 


