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Referat fra Fraktion 4’s Årsmøde. 
Sinatur Hotel Haraldskær den 21. - 22. august 2014. 

 
 

Til stede var 1 HST-medlem, 10 kongresdelegerede og 43 årsmøderepræsentanter, 4 som suppleanter, i 
alt 54 deltagere. 

 
1. Mødets åbning ved HST-medlem Greta Jørgensen. 
 
Greta Jørgensen bød Årsmødet velkommen, en særlig velkomst til de nyvalgte årsmøderepræsentanter. 
Greta Jørgensen beklagede rodet i værelsesfordelingen og vil efterfølgende tage kontakt til Haraldskærs 
ledelse. 
Efter navneopråb mindedes Årsmødet Marcus Marcussen, kreds 11. 
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. Godkendelse af forretningsorden. 
 
Godkendt. 

 
5. 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 historik 
b) Medlemstallet 
c) Folkeskolereformen, inklusion 
d) Økonomi og OK 15 
e) Bladet Folkeskolen 
f) Seniorkurser og Nordisk Pensionisttræf 
g) Kongressen 2014 

 
Ad a. Greta Jørgensen gennemgik strukturen for arbejdet i fraktion 4, fordi der var mange nyvalgte 

årsmøderepræsentanter. Herunder blev det understreget, at nye mailadresser skal meddeles 
både til DLF, Saima Ahmad, og Greta Jørgensen, da al kommunikation fremover foregår 
elektronisk. 

 
b. Medlemstallet hos de aktive er faldende. Flere spurgte, hvad årsagen kunne være. En entydig 

forklaring findes sandsynligvis ikke, men et faldende stillingsantal i kommunerne og 
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nedlæggelse af folkeskoler i kommunerne, som har givet en naturlig overflytning til de frie 
grundskoler, er nok hovedgrundene. 

 Der udspandt sig derefter en debat om 75 års kontingentfritagelse. Flere gav udtryk for 
bekymring over, at dette gode ville indgå i en sparerunde i forbindelse med DLF’s overordnede 
sparekatalog. På landsplan er der ca. 4.000 kontingentfrie medlemmer, altså ca. 20 %. Et par 
kredse kunne oplyse, at antallet hos dem lå mellem 20 % og 25 %. Flere gav udtryk for, at en 
fjernelse af dette gode ville have en ringe effekt, da man mente, at flere ville melde sig ud, inden 
de blev 75 år. 

 Andre gav udtryk for, at når man er lærer, er man også medlem af DLF. Det gælder hele livet, 
uanset om man bliver kontingentfri ved det 75. år eller ej. 

 Antallet af medlemmer i fraktion 4 har nu passeret 20.000. 
 
c. Flere opfordrede Greta Jørgensen at sende denne del af beretningen som et indlæg til 

Folkeskolen. 
 Årsmødet opfordrer DLF til at analysere, hvad pengene, der er afsat til inklusion, er gået til. 

Hvordan hænger økonomien sammen for de elever, der fremover skal inkluderes? 
 Hvor mange af de børn, der sidder i klasserne, får den støtte, de har behov for? 
 Daler tilskuddene til inklusion i fremtiden? 
 Vi skal have forældrene i tale. Det bedste pres, er det pres, der kommer fra forældrene. 

 
d. Årsmødet debatterede en række muligheder for besparelser i DLF’s betrængte økonomi. Disse 

muligheder kan indgå i de forhandlinger, som vil foregå i den nærmeste fremtid. 
For tjenestemandspensionisterne er det vigtigt, at kravene i OK 15 om generelle procentvise 
lønstigninger og reguleringsordningen fastholdes. Derfor vil afsættelse af midler til lokale puljer 
ikke være til fordel for os. 
Et enigt Årsmøde støttede ovenstående. 
Problematikken om beskæftigelsesfradraget blev ikke et debatemne, da denne udelukkende 
hører til i den politiske debat. Det må være op til den enkelte at forholde sig til denne 
problematik. 

 
e. En henvendelse fra HØ om fast spalteplads til fraktion 4 var der enighed om, at det ikke var 

muligt at gennemføre. Derimod kunne man opfordre til at skrive læserbreve, hvis man havde 
noget på hjerte. 

 Folkeskolen er en fri og selvstændig presse med egen redaktion. 
 En udelukkende elektronisk udgave af Folkeskolen synes Årsmødet er en dårlig ide. 
 
f. Kun rosende omtale af kurserne. 
 Der hersker nogen uklarhed om, det er registreret, hvor mange gange man har søgt, men fået 

afslag. 
 
g. Kongressen 2014 afholdes 2. - 3. september i Tivoli Kongrescenter. 
 Den endelige dagsorden er følgende: 

 

1. Mødets åbning og valg af dirigenter  
2. Forretningsorden  
3. Opstilling af krav til OK-forhandlingerne 2015  
4. Videreudvikling af foreningens strategi i lyset af Lov 409  
5. Danmarks Lærerforenings læreruddannelsespolitik  
6. Implementering af folkeskolereformen og EUD-reformen  
7. Foreningens mission, vision og målsætninger  
8. Organisatoriske forhold frem mod kongressen 2015  
9. Eventuelt.  
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Vedr. punkt 5 er der divergens mellem Hovedstyrelsens forslag og Lærerstuderendes Landsråds 
forslag. HST’s forslag går primært ud på en 5-årig uddannelse på universitetsniveau, hvorimod 
LL’s forslag vil fastholde den 4-årige uddannelse. 
HST’s forslag begrundes bl.a. i, at det nuværende niveau skal højnes, for lidt undervisning og at 
en 5-årig uddannelse vil højne lærernes prestige. 
Derfor skal der være indhold i uddannelsen, som kan medvirke til at tiltrække flere kvalificerede 
ansøgere. 
Årsmødet gav bred tilslutning til, at de kongresdelegerede støtter HST’s forslag. 
 

Herefter blev formandens samlede beretning sat til afstemning og enstemmigt godkendt med 
akklamation. 

 
6. Kredsundersøgelsen. 
 

Bilag a og b blev gennemgået. Især vigtigheden af, at vi nu har en oversigt over tovholderne i 
pensionistforaene blev understreget - uden for referat vil denne oversigt fremgå. 
 
Bilaget om ”Til inspiration for andre” dannede udgangspunkt for gruppearbejde for to grupper. 
Der var bred enighed om, at det var en god ide at udveksle ideer. Gode arrangementer kan være 
med til at fastholde medlemmer. Mange gav udtryk for, at der var afsat for kort tid til 
gruppearbejdet, og at det skulle være mindre grupper. 
Enkelte havde medtaget færdige programmer, hvilket var til stor hjælp. Man kunne også ønske sig 
en oversigt over foredragsholdere. 
Årsmøderepræsentanterne gav udtryk for, ideudvekslingen skal gentages indtil videre hvert andet år 
i de år, hvor der ikke er valg af kongresdelegerede. 
Da ikke alle kredse er repræsenterede på Årsmødet, er det vigtigt, at de enkelte FKS’er får fat i 
disse kredses oversigt over arrangementer. 

 
7. Evaluering af seniorkurser og Nordisk Pensionisttræf 2014. 
 
 Behandlet under formandens beretning. 

 
8. Seniorkurser og Nordisk Pensionisttræf 2015 
 
 Kun 4 seniorkurser i 2015. 

Kurset, Sang, musik og livsglæde, vil ikke blive tilbudt i 2015, da det var det kursus med færrest 
ansøgere. 

17. - 19. juni 2015 Seniorkursus 01, Frederiksdal: Politik og Christiansborg. 

    Kaja Eggers Rasmussen 

6. – 8. juli 2015  Seniorkursus 02, Gl. Avernæs: Film 

    Børge Pedersen 

8. - 10. juli 2015  Seniorkursus 03, Gl. Avernæs: Øl og lokalhistorie. 

    Mogens Ryberg 

13. - 15. juli 2015 Seniorkursus 05, Skarrildhus: Kunst og kultur. 

    Monika Stabel Nielsen 

 
Fordelingen af kongresdelegerede fremgår af ovenstående. 
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Nordisk Pensionisttræf i Selfoss, Island 2015 

22. - 26. juni 2015 Finder sted i Selfoss, 50 km SØ for Reykjavik. 
 

Danmark kan som udgangspunkt disponere over 25 pladser. 
 

Da det har været de samme temaer på seniorkurserne i flere år, vil der blive arbejdet på fornyelse af 
et eller flere temaer. Gode ideer efterlyses. 

 
9. OK 15. 
 

Behandlet under formandens beretning. 

 
10. Kongres 2014 
 

2. - 3. september, Tivolis Kongrescenter. 
 
Behandlet under formandens beretning. 
Opfordring til dem, der har mulighed for det, at møde op. 

 
11. Eventuelt. 
 

Hovedparten af deltagerne foretrækker, at Årsmødet afholdes på Haraldskær, bl.a. fordi vi har hele 
kursuscentret for os selv. 
Stor kritik af akustikken i spisesalen. Det vil være ønskeligt, hvis den kan forbedres. 
Endvidere ønsker Årsmødet, at det sociale samvær foregår i 2 lokaler og ikke i 3. 
 
Årsmødereferaterne kan formidles, som man ønsker. Referaterne vil tilgå både 
Årsmøderepræsentanterne og tovholderne, mens Greta Jørgensens noter fra HST’s møder er 
fortrolige. 

 

En stor tak til Greta for en god beretning og et stort arbejde for fraktion 4. 
 
Greta Jørgensen takkede for et godt Årsmøde og en engageret debat. 
 
 

 
25. august 2014. Børge Pedersen, referent 
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Nyttige oplysninger: 

Mødeplan for 2015: 

Årsmøde:  27. - 28. august 2015.  Haraldskær 

Seniorkurser: 17. - 19. juni 2015 Seniorkursus 01, Frederiksdal: Politik og Christiansborg. 

6. – 8. juli 2015  Seniorkursus 02, Gl. Avernæs: Film 

8. - 10. juli 2015  Seniorkursus 03, Gl. Avernæs: Øl og lokalhistorie. 

13. - 15. juli 2015 Seniorkursus 04, Skarrildhus: Kunst og kultur. 

Nordisk Pensionisttræf: 22. - 26. juni 2015 Selfoss, Island 
 

Mødedatoer 2014 for fraktion 4’s kongresdelegerede: 
 

16. – 17. juli 2015  Årsmødeforberedelse  Sixtus 

27. – 28. august 2015  Årsmøde     Haraldskær 

3. – 4. september 2015 Kongresforberedelse   Sixtus 

7. – 11. september 2015 Kongres     København 

 
Oversigt over tovholderne: 
 

FKS 
Antal 
kredse 

Tovholder 
Tovholders 
mailadresse 

Hovedstaden 
Øst 

8 
Ulla 
Erlandsen 

uerlandsen@dlf.org 

Hovedstaden 
Vest 

10 Lene Jensen 010@dlf.org 

Nordsjælland 9 
Steen 
Madsen 

shma@dlf.org 

Sjælland på 
tværs 

8 Peter Bilde pbf@dlf.org 

Sjælland Syd 5 
Dorthe 
Jørgensen 

doraage@post.tele.dk 

Pensionistforum 
Fyn 

6 
Søren 
Aagesen 

saagesen@hotmail.com 

Pensionistforum 
Syd 

6 
Per 
Thornberg 

per@thornberg.org 

Mavebæltet 
 

6 
Leif 
Jørgensen 

Leif.joergensen5@skole
kom.dk 

Østjylland 
 

8 
Keld 
Pedersen 

krzp@mail.dk 

Midt/Vest 
 

5 
Helen 
Sørensen 

121@dlf.org 

Region 
Nordjylland 

6 
Mogens 
Ryberg 

mryberg@stofanet.dk 

 

Årsmødet sluttede kl. 10.30. Derefter holdt historikeren og forfatteren Keld Grinder-Hansen et 
foredrag over sin bog: ”Den gode, den onde og den engagerede”. 
Årsmødet gav udtryk for stor begejstring for foredraget. 
Keld Grinder-Hansens mailadresse er flg.: keldh@dragoer.dk  

mailto:keldh@dragoer.dk

