
Danmarks Lærerforening 

Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn 

Pensionistforum 

Nyborg d. 31.01.2013 

Referat fra:  

Møde i Pensionistforum mandag den 14. januar 2013 kl. 10.00 – 12.00  

I Odense Lærerforenings Lokaler, Klaregade 19.4., 5000 Odense 

 

Mødedeltagere: Lis Grüner Hansen, Edmond Pedersen, Anette Thysen, Ann Jeppesen, Finn Søberg, 

Søren Nedergaard Aagesen og Jørgen Krongaard Christensen. 

Afbud fra:  Lene Veel Møller, Keld Tygesen, John Kølhede, Keld Hansen, Elisabeth Kirk Esmann og 

Kirsten Bundgård. 

Dagsorden: 

1. 

Godkendelse af denne dagsorden samt referat fra d. 25. oktober 2012. 

Ingen kommentarer. 

 

2.  

Siden sidst. 

Kongres: Der har været afholdt ekstraordinær kongres i DLF. Anledningen var den meget 

vanskelige forhandlingssituation omkring de kommende overenskomstforhandlinger. 

Der er på kongressen fuld tilslutning til de udmeldinger foreningens formand Anders Bondo er 

kommet med. 

Hovedstyrelsen. I.a.b. 

Kredsene.  

Svendborg meddeler, at Kirsten Bundgård har trukket sig fra Pensionistforum Fyn, og at de 

fremover sender Torben Møller Pedersen, der hermed bydes velkommen. 

Odense har rundsendt en invitation til at deltage i en rejse til Gotland, såfremt deres egne 

medlemmer ikke bruger alle pladser. 

Svendborg har ligeledes tilbudt ledige pladser på en rejse til Stockholm. 

Se evt. kredsenes hjemmesider. 

Nyborg uddelte sit næste halvårsprogram. 

Nyborg havde drøftet et eventuelt 24-timers internatkursus for pensionister på Gl. Avernæs. 

Punktet sættes på dagsordenen til næste møde, hvor vi må drøfte: Ideer, økonomi m.v. 

Såfremt vi kan bruge ideen, kan vi næste gang nedsætte et udvalg, der kan udarbejde et konkret 

forslag, vi så kan gå tilbage til kredsene med. 



3.   

Særlig gode arrangementer 
 Nordfyn anbefaler: 

 Keld Hansen forfatter til ”Det Tabte Land” 

Meget spændende og levende foredrag om naturgenopretning. 

Se: www.baeredygtighed.dk 

 

Odense anbefaler: 

Lars Thorkild Bjørn: ”Grundtvig” Multimedieforedrag om Grundtvig. 

Grundtvig-Billeder 

Ved Lars Thorkild Bjørn 

Hvem var egentlig denne Grundtvig? Her fortælles hele Grundtvigs livshistorie fra barneårene i 

Udby og skoletiden i Thyregod, forelskelsen på Langeland og ordinationen og det første 

præsteembede for 200 år siden. På en 6 m. bred storskærm tegnes et farverigt portræt af den 

gamle rebel, digter, præst, folketingsmand, ægtemand for tre koner og far til fem børn.  

Søg oplysninger om Lars Thorkild Bjørn via Google 

4. 

Drøftelse af kandidatforslag til kongresdelegerede for fraktion 4. 
 

OBS: Regler for valg af delegerede på følgende sider til dette referat. 

 

Vi snakkede frem og tilbage om mulige kandidater fra Fyn. 

Vi har indtil videre 3 mulige personer, der ville være villige til at stille op: 

Torben Møller Pedersen, Svendborg. 

Lis Grüner Hansen, Odense. 

Søren Aagesen, Nyborg. 

Punktet sættes på næste møde. 

5. 

Næste møde:  

Mandag d. 22. april 2013 kl. 10–12. 

 

6. 

Eventuelt. 

Kreds 84 medbringer brød til mødet d.14. januar 2013 

 

Venlig hilsen 

Søren Aagesen 

 

20.1.2013 

http://www.baeredygtighed.dk/
http://foredrag.kristeligt-dagblad.dk/2058:Lars-Thorkild-Bjoern


Kære Søren. 

Jeg har I dag modtaget valgreglerne til valg af kongresdelegerede for fraktion 4. Hvis du mener, de øvrige 
deltagere i pensionistforum skal orienteres, vil jeg bede dig om at videresende reglerne. Jeg har ikke de nye 
deltageres mailadresser. Det har du. Så kan alle få viden om reglerne samtidig. 

Med venlig hilsen 

Edmond Pedersen 

25.1.2013 

Meddelelse fra Greta i forb. med hovedstyrelsesmødet d. 22.-23. jan. 

Angående retningslinjer for valg af kongresdelegerede m.fl. for fraktion 4, der fremover jo skal finde sted på 
årsmødet, er de ved at være på plads. Vi har stort set fået vores ønsker igennem. Der mangler enkelte 
justeringer, men det betragter jeg kun som redaktionelle ændringer. Medlemmerne i OAU har været meget 
lydhøre over for mine/vore ønsker. 
Venlig hilsen 
Greta. 
 



Forslag fra Organisationsudvalget til Hovedstyrelsen: 

Kære kolleger. 

På mødet i OAU onsdag i denne uge var valgreglerne for kongresdelegerede for fraktion 4 til behandling, og 
som I kan se, er de fleste af vores ønsker imødekommet: 

Hovedstyrelsens retningslinjer for valg af kongresdelegerede m. fl. fra fraktion 4 

Fraktion 4 kan vælge 10 delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres samt 10 suppleanter for disse 
delegerede. Fraktionens delegerede og suppleanter vælges af årsmødet i fraktion 4 i 3. kvartal i ulige årstal. 
Funktionsperioden for de delegerede, der vælges på årsmødet, er 2 år fra den 1. april i efterfølgende lige 
årstal. 

Udskrivelse af valget 

Valget udskrives i et medlemsblad senest den 31. maj i ulige årstal. 

Stemmeret og valgbarhed 

Valgbare er alle almindelige medlemmer, der på valgtidspunktet er medlemmer i fraktion 4.  

Stemmeberettigede er årsmødedeltagerne. 

Kandidatforslag 

Ved udskrivelsen af valget indkaldes kandidatforslag til valg af kongresdelegerede. Forslag kan fremsættes 
både før årsmødet og på dette. Hvert forslag skal foruden oplysninger om kandidaten også indeholde 
oplysninger om en 1. suppleant og en 2. suppleant. De forud for årsmødet indkomne kandidatforslag 
udsendes til årsmødedeltagerne sammen med den endelige dagsorden. 

Valgmetode 

Kandidatforslag 

Såfremt det på årsmødet konstateres, at der i alt er indkommet 10 eller færre kandidatforslag, er de 
foreslåede kandidater valgt uden afstemning. Hvis der i alt er indkommet mere end 10 kandidatforslag, 
foretages skriftlig afstemning efter følgende regler: 

Hvert medlem kan på stemmesedlen højst skrive navnene på 10 kandidater. 

Navnene på kandidaterne anføres i den rækkefølge, som man ønsker kandidaterne valgt. 

En og samme kandidats navn må ikke anføres flere gange på samme stemmeseddel. 

På stemmesedlen kan der anføres færre kandidatnavne end det antal, der skal vælges. 

Som I ser, står der ikke noget om stillere, som jeg/vi havde fremført som ønske. Igen blev jeg belært af 
Søren Munch, at "dette ikke er et landsvalg, men et valg i åbent forum, hvor alle stemmeberettigede er til 
stede".  



De andre kongresdelegerede vælges også i åbent forum på kredsgeneralforsamlinger uden stillere. 
Formand og næstformand vælges ligeledes direkte på kongressen uden stillere.  

Dette skal/kan ikke forhindre, at man anbefaler en kandidat i Folkeskolen eller folkeskolen.dk. 

Så blev man så klog, og jeg måtte bøje mig for argumentationen, da de øvrige medlemmer var enige. 

Der er HST-møde den 22.-23. januar, hvor det er indstillet til vedtagelse fra et enigt udvalg. Så det bliver 
givet godkendt.  

Venlig hilsen 

Greta. 

 


