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Referat fra Fraktion 4’s årsmøde 

Hotel Frederiksdal den 22. - 23. august 2012 
 

 

Til stede var 1 HST-medlem, 10 kongresdelegerede og 42 årsmøderepræsentanter, 2 som suppleanter, i 
alt 53 deltagere. 2 afbud. 

 
1. Mødets åbning ved HST-medlem Greta Jørgensen 
 

Greta Jørgensen bød velkommen. Efter navneopråb mindedes årsmødet kongresdelegeret Johs. Peder-
sen, kreds 112. Johs. Pedersen afgik ved døden den 31. maj 2012. Æret være hans minde. 

 
2. Valg af dirigent 
 

Monika Stabel Nielsen blev valgt. 

 
3. Valg af referent 
 

Børge Pedersen blev valgt. 

 
4. Valg af stemmetællere 
 

Kamma Madsen, kreds 12, og Per Gentsch, kreds 134 blev valgt. 

 
5. Godkendelse af forretningsorden 
 

Godkendt. 

 
6. Formandens beretning ved hovedstyrelsesmedlem Greta Jørgensen 
 

Formandens beretning er udsendt pr. mail til alle mødedeltagere. 
 
Dirigenten foreslog nedenstående opdeling af debatten: 
 

a) Valget af hovedstyrelsesmedlem og kongresdelegerede 
b) Forslag til vedtægtsændringer vedr. valg af kongresdelegerede 
c) Forslag til vedtægtsændringer vedr. Særlig Fond 
d) Arbejdstid og arbejdssituationen 
e) Medlemskort 
f) Pædagogiske initiativer 
g) Kurser 
h) Kontingentundersøgelsen 
i) OK 13 

 
Opdelingen godkendt. 
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Debat om formandens beretning: 
 
a) Ingen kommentarer 
 
b) Selvstændigt punkt. Debatten foregik under dette punkt. 
 
c) Hovedstyrelsen har fremsat forslag til vedtægtsændring vedr. anvendelsesmuligheder for midler i 

Særlig Fond. 
Ændringen betyder kort fortalt, at der skal være mulighed for at bruge midler fra Særlig Fond til at 
modvirke konflikters opståen i forbindelse med tjenstlige forhold og lønningsforhold. Beslutning om 
anvendelse af midler fra Særlig Fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters 
opståen træffes af hovedstyrelsen eller kongressen med 2/3 flertal. 
Flere kommuner har indgået partnerskab med KL, som har det primære mål at få så mange under-
visningstimer ud af lærerne, altså et rent besparelsesprojekt. Disse angreb på arbejdstidsaftalerne 
kræver ekspertbistand. Til denne bistand vil man frigøre 10 mio. kr. fra Særlig Fond. I den forbindel-
se kan det oplyses, at Særlig Fond har en formue på ca. 2,6 mia. kr. 
Inden debatten begyndte, beklagede Per Thornberg, Pensionistforum Syd, at årsmødet ikke havde 
fået de relevante papirer. Efter en kort debat blev det besluttet, at årsmødet skulle have papirerne, da 
årsmødet ikke skulle forholdes viden, og at alle skulle have samme grundlag at debattere ud fra. 

 
Per Thornberg, spurgte, hvordan det forholdt sig med Særlig Fonds midler efter Københavns Lærer-
forenings ”normalisering”. Københavns Lærerforening havde tidligere selvstændig forhandlingsret 
og dermed også sin egen Særlig Fond. Også på dette område er der sket en normalisering, idet Kø-
benhavns Lærerforening har afleveret midler til DLF’s Særlige Fond. Det kunne også oplyses, at der 
ligeledes er sket en lignende udligning af kredsenes Særlig Fond, hvor der har fundet kredssammen-
lægninger sted. 
Endvidere blev der rejst spørgsmål om Særlig Fond kan støtte konflikter af lokal art, fx sammenbrud 
af forhandlinger om decentral løn. Denne støtte kan også ydes i sådanne konfliktsituationer efter 
vedtægternes § 9. 
Greta Jørgensen og de kongresdelegerede vil lytte til debatten på kongressen, men er på nuværende 
tidspunkt indstillet på at stemme ja til forslaget. 
Årsmødet støttede denne holdning. 

 
d) Flere gav udtryk for bekymring over angreb på lærernes arbejdstidsaftaler. Danmarks Lærerforening 

vil fortsat arbejde for rimelige aftaler for lærerne. Fremover skal der tages initiativer, der kan vende 
bøtten. Ny Nordisk Skole kunne være en af vejene. Også arbejdstidsaftalen A 08 kunne være en mu-
lighed, hvis kommunerne levede op til aftalen. Her er der ikke tale om minuttælleri, men at man gi-
ver lærerne det professionelle råderum, som giver den gode undervisning. Desværre vil KL ikke pæ-
dagogik, men kun økonomi. KL tager ikke medansvar for den aftale, man selv er en part af. Lærerne 
er trængte, og lederne er trængte. Især det sidste forhold gav anledning til spørgsmålet: ”Har vi de 
rigtige ledere?” 
Også arbejdssituationen blev debatteret. Man kunne konstatere, at der mange steder er ansat uud-
dannede lærere trods arbejdsløshed. Opfordring til at trække professionsidealerne frem igen. Vær 
igen offensiv på dette område. 
Der udspandt sig også en debat om rimeligheden i, at uuddannede kunne blive medlem af DLF. Vi 
har desværre ikke en professionsoverenskomst, men funktionsoverenskomst. 
Lærerarbejdet er for læreruddannede! 

 
e) Der er fra flere sider givet udtryk for ønsket om, at pensionisterne fra foreningen kunne få et med-

lemskort med et mere officiel udseende i form at et plastickort. Greta Jørgensen har forespurgt i 
foreningen, hvor man ikke umiddelbart syntes om ideen pga. økonomien. 
En afstemning viste, at der på nuværende tidpunkt ikke skal arbejdes videre med sagen. 
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f) Det altoverskyggende pædagogiske tiltag er Ny Nordisk Skole.  

Ny Nordisk Skole var en selvstændig programdel på årsmødet. Næstformand for DLF, Dorte Lange, 
var foredragsholder. Her fik årsmødet en spændende og fyldig beskrivelse af tankerne. En stor tak til 
Dorte Lange for dette spændende indslag. Man kan læse mere om projektet på hjemmesiden: 
www.nynordiskskole.dk . 
 

g) Selvstændigt punkt. Debatten foregik under dette punkt. 
 
h) Børge Pedersen gennemgik kort oversigten og understregede, at den var tænkt som et inspirations-

materiale for fraktion 4’s medlemmer i de enkelte kredse. Den har ikke til formål at ”hænge” kredse 
ud. 
Den udsendte oversigt var allerede forældet, idet kredsene i det forpligtende kredssamarbejde Sjæl-
land Syd har indleveret tal. Der er mulighed for at sende korrigerede tal til Børge Pedersen, bor-
ge.pedersen@mail.dk senest 1. oktober 2012. Der vil herefter blive rundsendt en opdateret udgave. 
Endvidere tilkendegav Børge Pedersen, at der ca. 2 gange om året vil blive udsendt en opdateret ud-
gave. Næste deadline vil tilgå årsmødedeltagerne. Oversigten vil være forsynet med dato, så man altid 
kan se, hvilken udgave, der er aktuel. 
Årsmøde gav udtryk for stor tilfredshed med udarbejdelsen af oversigten. 

 
i. Selvstændigt punkt. Debatten foregik under dette punkt. 

 
7. Forslag til vedtægtsændring vedr. valg af kongresdelegerede 
 

Forslaget til vedtægtsændringerne var udsendt til årsrepræsentanterne. Efter udvidelsen af antallet af 
årsmøderepræsentanter, hvor hvert forpligtende kredssamarbejde vælger 4 repræsentanter, gav årsmøde 
udtryk for, at årsmødet med denne sammensætning er repræsentativt. 
Enkelte udtrykte betænkelighed ved, at en repræsentativ forsamling i 2. led skal vælge de kongresdelege-
rede. 
Børge Pedersen gav udtryk for, at de kongresdelegeredes ved denne ændring vil få en mere direkte kon-
takt til deres bagland. 
 
Årsmødet gav udtryk for massiv støtte til forslaget. Greta Jørgensen og de 10 kongresdelegerede støtter 
ligeledes forslaget. 

 
8. OK 13 
 

Efter en kort debat kunne årsmødet tilslutte sig Hovedstyrelsens primære krav: 
 

1. generelle procentvise lønstigninger 
2. fastholdelse af reguleringsordningen 

 
Det er disse elementer, der har indflydelse på reguleringen af vores pensioner. 
Efterfølgende debatteredes det forhold, at den decentrale løndannelse, der har fundet sted gennem flere 
år, er årsag til, at tjenestemandspensionerne har et efterslæb i forhold til lønningerne. Den decentrale 
løndannelse har kun haft minimal effekt på tjenestemandspensionerne, hvorimod overenskomstpensio-
nerne er blevet reguleret i takt hermed. 
 
Efter dette punkt blev den samlede beretning sat til afstemning, jf. dirigentens opdeling af debatten. 
 
Formandens beretning godkendt med akklamation. 
 

http://www.nynordiskskole.dk/
mailto:borge.pedersen@mail.dk
mailto:borge.pedersen@mail.dk
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9. Indkomne forslag 
 

Der var ikke indkommet forslag. 

 
10. Evaluering af seniorkurser og Nordisk Pensionisttræf 2012 

 
Udelukkende positive tilbagemeldinger. Der har også i år været småproblemer med den elektroniske 
tilmelding. Kursuskontoret har i alle disse tilfælde været meget behjælpelig. 
Der blev stillet spørgsmål til optagelsesproceduren. En mere åben tilgang til denne kunne være ønskelig.  
Det blev understreget, at der ikke foregår en tilfældig administration. 
Der blev rejst spørgsmål om ægtefæller, der ikke er medlem af foreningen, optager pladser for medlem-
mer. Dette er ikke tilfældet, da disse selvfølgelig bliver indkvarteret på dobbeltværelse med ægtefællen. 
Det er antallet af værelser, der bestemmer antallet af deltagere. 
Der udspandt sig en debat, om man skulle opfordre til, at deltagere, der har været på kursus, skulle holde 
en pause i at søge de kommende år. 
Årsmødet afviste denne problematik og opfordrede til, at man søgte igen og igen. 
Stor tilfredshed med kursernes indhold. 

 
11. Kongres 2012 
 

Kongressen finder sted den 12. – 13. september 2012 i Tivoli Congress Center. Det er en såkaldt ”lille” 
kongres uden formandens beretning. 
 
Den endelige dagsorden er udsendt til kongresdeltagerne: 

1. Mødets åbning og valg af dirigenter 
2. Forretningsorden 
3. Opstilling af krav til OK-forhandlingerne 2013 
4. Samfundsøkonomien - konsekvenser for velfærdssamfund og professionsudøvelse 
5. Ny Nordisk Skole – perspektiver på uddannelse i Danmark 
6. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 
7. Eventuelt. 
 
Greta Jørgensen opfordrede alle, der har mulighed for det, til at overvære dele af kongressen. 

 
12. Eventuelt 
 

En stor tak til Greta for en god beretning. 
 
Greta Jørgensen efterlyste ideer til gæsteforedragsholdere til årsmødet 2013. 
 
Søren Aagesen, kreds 80, bad de forpligtende kredssamarbejder og årsmødet overveje, hvilken betydning 
det har for fraktion 4, at antallet af OK-pensionister vokser. 
 
 
 
 

26. august 2012. Børge Pedersen, referent 
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Uden for referat 
Mødeplan for 2013: 

 Årsmøde:  28. - 29. august 2013  Haraldskær 

 Seniorkurser: 24. – 26. juni 2013  Frederiksdal 
     15. - 17. juli 2013  Skarrildhus 
     17. – 19. juli 2013  Skarrildhus 
     22. – 24. juli 2013  Gl. Avernæs 
 
 Nordisk Pensionisttræf: 16. – 20. juni 2013 Færøerne. 


