
Danmarks Lærerforening  

Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn  

Pensionistforum  

Otterup d. 29.08.2015  

Referat af møde i  

Pensionistforum tirsdag den 17. august 2015 kl. 10.00 – 12.00  

i Odense Lærerforenings Lokaler, Klaregade 19.4. 5000 Odense  

Mødedeltagere: Elisabeth Kirk Esmann, Torben Møller Pedersen, Ole Larsen, Keld Tygesen, 

Viggo Jensen, Lis Grüner Hansen, Keld Hansen, Birger Gommesen, Jørgen Krongaard 

Christensen og Gert Louw (deltog ikke i første del).  

  

Afbud fra: Søren Aagesen, Irma Trebbien og Leif Christensen.  

  

Dagsorden:  

1. Godkendelse af denne dagsorden: Dagsordenen blev godkendt med rettelser f.s.a deltagere.  

     

2. Siden sidst:  

  

a. Hovedstyrelsen.  /Lis: Lis orienterede: Der samles op på udviklingen i kommunerne. 

Over halvdelen af kommunerne har aftaler, men der er uklarheder om omfanget og 

deltagere i aftalerne. Tid til hjemmearbejde kan være en glidebane. Formand og 

næstformand i DLF genopstiller. Greta opstiller ikke; det gør Birgit Bruun. Afklaring: 

Skal der spares på antal medlemmer af hovedstyrelsen; kun kongres hvert andet år. Der 

er udbudt kursus for meningsdannere(definition: ikke valgte tillidsfolk i DLF) Kurset er 

omfattende og kostbart. Der arbejdes på en sammenlægning af LO og FTF. Der er 

gennemført store besparelser på sekretariatet. Afdelinger slås sammen. Stillinger 

genbesættes ikke. 2014 gav overskud; selvom budgettet antydede et minus på 12 mio. 

Ud af offentlige besparelser fra 2010 til 2014 på 30.000 stillinger er de 7.000 faldet på 

lærerområdet. DLF’s psykolog-støtte til medlemmer er nedsat fra 5timer til 4. 

Konferencehotellerne giver 200.000 kr. i overskud. Dog giver Gl. Avernæs problemer.  

  

b. Kredsene: Intet nyt. Nordisk pensionisttræf var dyrt; men godt.  

  

    

  

3. Særlig gode arrangementer: Skolemuseet på Hotel Storebælt anbefales.  

              

4. Nedsættelse af rejseudvalg: Der nedsættes et rejseudvalg med deltagelse fra alle kredse med 

henblik på at arrangere en rejse. Mandatet er frit. Midt i september meldes ind til 

pensionistforum, hvem der deltager. Udvalget mødes inden november-mødet i pensionistforum.  



  

  

  

  

       

5. Årsmøde for fraktion 4: Lis orienterede om det forberedende møde. Der er 10 kandidater på 

valg til kongressen indtil nu. Der afholdes valg af årsmødedeltagere inden maj 2016 for perioden 

2016 -2018. Sønderjylland har foreslået, at baglandet skal have alle referater også af det 

forberedende møde.  

      

6. Ideer, forslag til emner: Rejseudvalget. Fastholdeproblemet. Introfolder til nye pensionister 

eller maile personlig til medlemmerne.  

                

7. Eventuelt: Intet til referat.  

       

Næste møde: Afholdes 19.11.2015  kl. 10.00 – 12.00 kreds 80 medbringer brød.  

   

  

  

Referat  

  

  

Keld Tygesen  

        

  


