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Referat fra Fraktion 4’s årsmøde. 
Sinatur Hotel Haraldskær den 28. - 29. august 2013 

 
 

Til stede var 1 HST-medlem, 10 kongresdelegerede og 43 årsmøderepræsentanter, 3 som suppleanter, i 
alt 54 deltagere. 

 
1. Mødets åbning ved HST-medlem Greta Jørgensen 
 

Greta Jørgensen bød velkommen. Efter navneopråb mindedes årsmødet tidligere hovedstyrelsesmedlem 
og kongresdelegerede Kristian Fløj-Jensen, kreds 143. Fløj sov stille ind den 5. august 2013, og Monika 
Stabel Nielsen repræsenterede fraktion 4 ved bisættelsen. Æret være hans minde. 

 
2. Valg af dirigent 
 

Monika Stabel Nielsen, kreds 127, blev valgt. 

 
3. Valg af referent 
 

Børge Pedersen, kreds 017, blev valgt. 

 
4. Valg af stemmetællere 
 

Stemmeudvalg: Per Thornberg, kreds 111(formand), Ole Lyngsie, kreds 021, og Edmond Pedersen, 
kreds 082. 

 
5. Godkendelse af forretningsorden 
 

Jørgen Søby, kreds 030, havde bemærkninger til dagsordenen, idet han foreslog, at der skulle byttes om 
på punkterne 7 (Valg) og 8 (OK 13) med den begrundelse, at kandidaterne skulle have mulighed for at 
fremføre deres meninger over for årsmødet, inden valgproceduren fandt sted. 
Ændringen blev godkendt. 
Forretningsordenen blev derefter godkendt. 

 
6. Formandens beretning ved hovedstyrelsesmedlem Greta Jørgensen 
 

Formandens beretning vil blive udsendt pr. mail til alle mødedeltagere sammen med referatet. 
 
Dirigenten foreslog nedenstående opdeling af debatten: 
 

a) Indledning med historie 
b) Medlemstallet 
c) Overenskomst og konflikt (tages op under dagsordenens punkt 7) 
d) Folkeskolereformen 
e) Forslag fra kredse (tages op under punkt 9) 
f) Evaluering af seniorkurser og Nordisk Pensionisttræf (tages op under punkt 10) 

Opdelingen godkendt. 
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Debat om formandens beretning: 
 

a. Formanden indledte beretningen med at oplyse, at dette årsmøde er det 10. i rækken af årsmø-
der, altså et beskedent jubilæum. Endvidere gav hun en historisk beskrivelse af strukturen i de 
forpligtende kredssamarbejder. 
Greta Jørgensen pointerede kraftigt, at det er de forpligtende kredssamarbejder (FKS), som har 
pligt til at sørge for og tilse, at pensionistarbejdet har gode betingelser, arbejdsvilkår og økonomi 
til arbejdet. 
Derfor appellerede Greta Jørgensen til de FKS, hvor pensionistarbejdet halter, at man der skulle 
leve op til forpligtelsen og gøre mere ved pensionistarbejdet. 
Der er for hvert FKS udpeget en tovholder, typisk en kredsformand, men i flere FKS er tovhol-
derfunktionen overdraget til en pensionist. 
Kontingentoversigten blev omtalt, og årsmøderepræsentanterne gav udtryk for stor tilfredshed 
med oversigten, som i flere tilfælde har haft betydning for pensionistarbejdet i kredsene. 
Børge Pedersen tilkendegav, at der 2 gange om året vil blive udsendt en opdateret oversigt til 
årsmøderepræsentanterne. Én omkring 1. maj, når kredsgeneralforsamlingerne har været afholdt 
og én omkring 1. oktober, når det nye skoleår er i gang. 
Det er op til årsmøderepræsentanterne og FKS at strukturere indsamlingen af data. De opdate-
rede tal sendes til Børge Pedersen, borge.pedersen@mail.dk , som herefter sørger for udsendel-
sen. 

 
b. Greta Jørgensen oplyste, at foreningens samlede medlemstal er faldende, hvorimod antallet af 

medlemmer i fraktion 4 er stigende. Der er på nuværende tidspunkt ca. 19.000 medlemmer i 
fraktion 4, hvoraf ca. 4.000 er kontingentfrie. 
Foreningen har fået en henvendelse fra SKAT med oplysning om, at overenskomstansatte pen-
sionister fremover ikke har fradrag for deres kontingent til lærerforeningen, fordi deres pension 
er en personlig pension, hvor foreningen ingen indflydelse har. 
DLF har tilsyneladende ikke det fulde overblik over, hvilke medlemmer der er tjenestemands-
pensionister, og hvilke der er overenskomstpensionister. Nogle medlemmer har fået brev om, at 
de via DLF’s hjemmeside under punktet ”Min side” skal registrere, hvilken kategori de tilhører. 
Andre har ikke modtaget en sådan henvendelse. 
Årsmødet gav udtryk for det uheldige i denne forvirring. 
Af denne grund retter årsmødet via Greta Jørgensen en henvendelse til foreningen om at få en 
forklaring, og at der udsendes entydige retningslinjer. 
Der blev af ovennævnte grunde givet udtryk for bekymring for, om det det er muligt fremover at 
fastholde overenskomstansatte pensionister i foreningen. Her ligger et stort arbejde for FKS 
med at udarbejde strategier for fastholdelse. Der blev spurgt om differentieret kontingent kunne 
være en løsning? 

 
c. Selvstændigt punkt. Debatten foregik under punkt 7. 

 
d. Diskussionen tog bl.a. udgangspunkt i en kronik i Politiken den 26. august 2013 skrevet af fi-

nansministeren og undervisningsministeren. Også her var der delte meninger, men de fleste sy-
nes, at den for det meste kun indeholdt luft. Det er jo tankevækkende, at reformen i efteråret 
blev præsenteret i finansministeriet og ikke undervisningsministeriet. 
Årsmødet forholdt sig ikke til indholdet i reformen, men afventer spændt de strategiplaner, som 
skal behandles på kongressen. 

 
e. Selvstændigt punkt. Debatten foregik under punkt 9. 
f. Selvstændigt punkt. Debatten foregik under punkt 10. 
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7. OK 13 
 

Der var en heftig debat, hvor det store flertal støttede Hovedstyrelsens strategi. Enkelte mente dog, at 
DLF på et tidligere tidspunkt skulle have accepteret KL’s krav, så man efterfølgende kunne have lavet 
aftaler. 
Både skoleledernes rolle i konflikten og deres tilhørsforhold til foreningen blev diskuteret. På disse om-
råder var der også delte meninger, især tilhørsforholdet; men med hensyn til deres rolle i konflikten var 
der bred enighed om, at ledernes formand, Anders Balle, ikke altid var heldig i sin optræden i pressen. 
Sammenblandingen af skolereform og lærernes arbejdstidsaftale var fatal. Den danske model har måske 
sin begrænsning på det offentlige område, men man var enige om, at den danske model synes båret til 
graven. 
Årsmøderepræsentanterne var ligeledes rystede over, hvorledes politikere kunne manipulere en hel be-
folkning. 

 
8. Valg 
 

a. Kandidatforslag til valg af kongresdelegerede for fraktion 4 for perioden 1. 4. 2014 til 31. 3. 2016 
 

Kandidat 1. suppleant 2. suppleant 

Ane Lykkegaard, kreds 011 Viggo Frederiksen, kreds 020 Elisabeth Abildgaard, kreds 013 

Børge Pedersen, kreds 017 Søren Frederiksen, kreds 017 Birger Nielsen, kreds 014 

Birgit Bruun, kreds 041 Vibeke Søgaard Nielsen, kreds 

043 

Anna W. Pedersen, kreds 041 

Poul Krebs Lange, kreds 093 Per Thornberg, kreds 111 Anders Schaltz Andersen, kreds 

163 

Leif Jørgensen, kreds 103 Knud Aa. Hvenegaard Schuma-

cher, kreds 113 

Stine Preston, kreds 113 

Monika Stabel Nielsen, kreds 

127 

Ingelise Bragh, kreds 140 Egon Jepsen, kreds 121 

Keld Pedersen, kreds 130 Per Gentsch, kreds 134 Viggo Østergård, kreds 133 

Mogens Ryberg, kreds 153 Per Rysbjerg, kreds 145 Inger Ørskov, kreds 151 

Kaja Rasmussen, kreds 021 Vinnie Plenaa, kreds 015 Annette Villaume, kreds 023 

Lis Grüner Hansen, kreds 082 Torben Møller Pedersen, kreds 

086 

Elisabet Kirk Esmann, kreds 

084 

 
Der var ikke indkommet andre forslag, hvorefter ovenstående blev valgt uden afstem-
ning 
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Herefter udspandt der sig en diskussion, fordi en af kandidaterne ikke var til stede. Vedkom-
mende, som ikke er årsmøderepræsentant, var således ikke inviteret. 
En vejledende afstemning viste enstemmigt, at alle kandidater fremover skal inviteres til det 
punkt, hvor valget fortages. 
På dette område hersker der nogen uklarhed. Greta Jørgensen og de kongresdelegerede arbejder 
videre med problematikken og retter henvendelse til foreningen med henblik på at få klare regler. 

 
b. Valg af årsmøderepræsentanter for perioden maj 2014 til maj 2016. 

FKS skal være opmærksomme på, at der skal afholdes valg af årsmøderepræsentanter maj 2014, 
jf. DLF’s vedtægter § 14. Årsmøderepræsentanterne opfordres til at være linjevogtere undervejs! 
FKS har ansvaret for at indberette navne, adresser, medlemsnumre og mailadresser på repræsen-
tanter og suppleanter. 
Der påhviler også en forpligtelse for kredsene til at indberette ændringer, hvem de har som til-
lidsrepræsentanter på diverse poster. 

 
9. Indkomne forslag 
 

Ved det forberedende møde for årsmødet var der fremkommet 3 forslag: 
a. Østjylland: Ideudveksling i grupper af 1 times varighed. 
b. HØ: Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal fremstille en folder/plakat, der skal for-

tælle kommende pensionister om grundene til at forblive i DLF som pensionister. 
c. Sjælland på Tværs: Ønske om medlemskort i en bedre kvalitet. 

 
Ad. a: Årsmøderepræsentanterne opfordres i mødeindkaldelsen til at medbringe spæn-
dende tiltag fra kredsene i skriftlig form, nogle få eksemplarer. 
Ad. b: Opfordring til at man søger oplysninger og inspiration via lokalkredsenes hjemme-
sider og eventuelt rekvirerer materiale med henblik på tilretning til lokale forhold. 
Ad. c: Der henvises til referatet fra Årsmødet 2012, hvor en lignende anmodning blev af-
vist. 
De kongresdelegerede havde afslået alle 3 anmodninger. 
 

Ad a. Keld Pedersen, Østjylland, begrundede, hvorfor Østjylland havde indsendt forslaget. 
En ideudveksling kunne fx inspirere kredse, hvor pensionistarbejdet ikke fungerer op-
timalt. 
Efter en længere diskussion med delte meninger blev det besluttet, at problematikken 
igen skulle vendes hos de kongresdelegerede og Greta Jørgensen med henblik på det 
kommende årsmøde. 
Pensionistforum Østjylland opfordres derfor til at fremkomme med detaljeret plan for, 
hvorledes en sådan ideudvekling skal foregå. 
Endvidere understregede årsmøderepræsentanterne, at ideudveksling skulle have en va-
righed på højst 1 time, hvis den skal finde sted. 
Endnu en gang gjorde Greta Jørgensen opmærksom på, at hun meget gerne vil besøge 
de kredse, hvor pensionistarbejdet halter for derved evt. at give inspiration. 
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10. Evaluering af seniorkurser og Nordisk Pensionisttræf 2013 

 
Udelukkende positive tilbagemeldinger fra vellykkede arrangementer 
Der blev stillet spørgsmål til optagelsesproceduren.  
Igen i år blev det understreget, at der ikke foregår en tilfældig administration, men at det foregår efter 
eksisterende kriterier. 
Årsmødet opfordrede igen i år til, at man søger igen og igen. 
Stor tilfredshed med kursernes indhold. 
 
Efter dette punkt blev den samlede beretning sat til afstemning, jf. dirigentens opdeling af debatten. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt med akklamation. 

 
11. Kongres 2013 
 

Kongressen finder sted den 10. – 12. september 2013 i Falconercenteret i København. 
Den endelige dagsorden er udsendt til kongresdeltagerne: 
 

1. Mødets åbning og valg af dirigenter 
2. Forretningsorden 
3. Formandens beretning 
4. OK 13 og foreningens fremtidige strategier 
5. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant – for perioden 1.1.2014 – 31.12.2017 
7. Årsrapport for 2011 og 2012 
8. Fastsættelse af kontingentet for 2014 og kontingentramme for 2015 
9. Eventuelt. 

 
Kongressen er en såkaldt ”stor” kongres, hvor både undervisningsministeren og KL’s formand er inviteret. 
Greta Jørgensen opfordrede alle, der har mulighed for det, til at overvære dele af kongressen. Især åb-
ningen kan være interessant, fordi Anders Bondo skal aflægge beretning, men også fordi undervisnings-
ministeren og KL’s formand formodentlig holder tale. 

 
12. Eventuelt 
 

En stor tak til Greta for en god beretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. august 2013. Børge Pedersen, referent 

 



- 6 - 

 
 
 

Uden for referat 
 

Mødeplan for 2014: 

Årsmøde: 21. - 22. august 2014 Haraldskær 

Seniorkurser: 25. - 27. juni 2014 Seniorkursus 01, Frederiksdal: Politik og Christiansborg 

7. – 9. juli 2014 Seniorkursus 02, Gl. Avernæs: Øl og lokalhistorie 

9. - 11. juli 2014 Seniorkursus 03, Gl. Avernæs: Film 

14. - 16. juli 2014  Seniorkursus 04, Skarrildhus: Sang, musik og livsglæde 

16. - 18. juli 2014 Seniorkursus 05, Skarrildhus: Kunst og kultur 

 
Nordisk Pensionisttræf: 16. - 20. juni 2014 Trondheim, Norge 

 
 

Mødedatoer 2014 for fraktion 4’s kongresdelegerede: 
 

 3. april 2014 Introdag K 32 

 21. – 22. juli 2014 Årsmødeforberedelse Sixtus 

 21. – 22. august 2014 Årsmøde Haraldskær 

 28. – 29. august 2014 Kongresforberedelse Sixtus 

 2. – 5. september 2014 Kongres København 

 
 
 
Efter Flemming Gade Hansens orientering om Sinaturs hoteller gav flere udtryk, at man gerne ville 
modtage yderligere informationer, bl.a. mappematerialet med oversigt over hotellerne. 
For interesserede følger oplysningerne her: 
 
 Flemming Gade Hansen 
 Leisure Manger 

Kompagnistræde 22 
1208 København K 
+45 4030 0774 
fgh@sinatur.dk 
www.sinatur.dk 

mailto:fgh@sinatur.dk

