
Danmarks Lærerforening 

Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn 

Pensionistforum 

Thurø d. 5.-5-.2016 

 

Møde i Pensionistforum torsdag den 7. april 2016 kl. 10.00 – 12.00 

i  Odense Lærerforenings Lokaler, Klaregade 19.4., 5000 Odense 

Mulige mødedeltagere: Elisabeth Kirk Esmann, Torben Møller Pedersen, Ole Larsen, Keld 

Tygesen, Mogens Døør, Lis Grüner Hansen, Keld Hansen, Birger Gommesen, Jørgen 

Krongaard Christensen og Gert Louw, Irma Trebbien og Leif Christensen 

 

Referat: 

1. Godkendelse af denne dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Valg af mødeleder. 

Det var ikke muligt at vælge en ny mødeleder. Efter en drøftelse blev man enige om at indkalde 

til et nyt møde d. 3.-5., kl. 15.30. Mødet hævet. 

Referat fra mødet d. 3.-5.: 

Fra mødets start tilbød Lis Grüner Hansen, at hun godt ville være ordstyrer. Torben Møller 

Petersen tilbød sig som referent. 

3. Sammensætning af Pensionistforum Fyn. 

Navne adresser og emailadresser ajourføres. Ændringer tilsendes fremover Torben. 

 

4. Konstituering herunder valg af årsmødedeltagere. 

I princippet er det den til enhver tid valgte tovholder for Fagpol, der er tovholder for 

Pensionistforum. I praksis har vi altid på Fyn selv klaret sagerne mellem de blandt pensionisterne 

valgte repræsentanter i Pensionistforum (undtagen information til DLF).                                         

For at lette tovholderens arbejde blev vi enige om at dele opgaven lidt op, således:                           

- ordstyrer Lis Grüner Hansen                                                                                                              

- referent Torben Møller Petersen                                                                                                     

Dette medførte dog ikke, at der kunne vælges en ny tovholder, hvorfor det nu er tovholderen fra 

Fagpol, der overtager denne opgave p.t. ved kredsformanden i kr. 83 – Peter Ollendorff. 



Desuden blev følgende valg foretaget:  

4 årsmødedeltagere: Steen Bak Henriksen, kr. 80, - Ole Larsen, kr. 82, - Maja Ruengkratok kr. 84 

samt Torben Møller Petersen, kr. 86. 

4 suppleanter for årsmødedeltagerne: Mogens Dør, kr. 83,  - Leif Christensen, kr. 86 – Keld 

Hansen, kr. 87 samt Gert Louw, kr. 82. 

 

Husk at DLF centralt og fraktion 4’s hovedstyrelsesmedlem skal have besked om 

Pensionistforums sammensætning og valgene samt, at der udsendes referat til Pensionistforum, 

kredsene på Fyn og hovedstyrelsesmedlemmet. Det er Tovholder for Fagpol, der har denne 

informationspligt. 

 

5. Siden sidst. 

 

Hovedstyrelsen. 

Birgitte Bruhn valgt som nyt HS-medlem for fr. 4. 

Kredsene.  

Kr. 84 – god tur til skolemusset i Nyborg – kan anbefales. Kr. 82 – en-dagstur til Sild (ca. 50 

deltagere). Kr. 86 – 3-dagestur til Skarrildhus samt  Tivolirevyen i juni. Kr. 87 – fin tur til 

keramikmuseet i Middelfart – kan anbefales. 

 

Særlig gode arrangementer 

6. Rejseudvalget: 

Tilslutningen til turen til ”Altes Land” er lige i underkanten, men turen gennemføres. Det er stort 

set ”kun” medlemmer fra Odense, der deltager. Udvalget mødes igen d. 1.-6. for at drøfte 

muligheden for en ny tur i september 2017. 

 

7. Arbejdet i pensionistforum fremover: 

Udkastet fra Fagpol blev kort drøftet. På næste møde drøftes videre. 

 

8. Eventuelt.                                                                                                                                                       

Næste møde mandag d. 29.-8., kl. 10.00.                                                                                           

Kreds 86 medbringer brød. 

Torben Møller Petersen – referent.                                                                                                                                    

 
 


