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Foreløbigt referat fra møde i 

Pensionistforum tirsdag den 24. marts 2015 kl. 10.00 – 12.00 

i  Odense Lærerforenings Lokaler, Klaregade 19.4., 5000 Odense 

Mødedeltagere: Torben Møller Pedersen, Leif Christensen, Ole Larsen, Keld Tygesen, Søren 

Aagesen og Viggo Jensen, Lis Grüner Hansen, Jørgen Krongaard Christensen, Gert Louw og 

Birger Gommesen 

Afbud fra: Keld Hansen, Elisabeth Kirk Esmann, Lene Veel Møller. 

 

Velkomst til Birger Gommesen (83). Birger afløser Finn Søberg, der har trukket sig grundet 

sygdom 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af denne dagsorden  

     Jørgen foreslog et punkt 4 med drøftelse af problemstillinger i forbindelse med arrangementer.  

 

    
2.Siden sidst. 

 

     a.   Hovedstyrelsen.   
Det statslige forlig for tjenestemandspensionister er på i alt 4,45 % (med den skønnede udmøntning af 
reguleringsordningen). Profilen ser sådan ud: 

1. april 2015: 0,22 % + 0,23 % fra reguleringsordning i alt 0,45 % 

1. april 2016: 0,8 % 

1. april 2017: 1,0 % + skønnet 0,7 % fra reguleringsordningen i alt 1,7 % 
1. dec. 2018:  1,5 % 

 

Overenskomsten på lærerområdet, kontingent og organisationsprocent, ILO’s afgørelse i forb. Med 

lovindgrebet sidste år blev gennemgået. Kan ses i Folkeskolens forskellige artikler. 

 

     b.    Kredsene.  

Flere steder synes nye pensionister at melde sig ud. Det blev sagt, at henvendelser fra kredsen om 

pensionistarbe3jdet inden lærere går på pension måske kan være med til at modvirke udmeldelser. 

 

     c.     Forandringer i sammensætning/adresser af Pensionistforum: 

              



            Se vedlagte oversigt over medlemmer. Rev 24.3.2015 

            Leif bliver automatisk 3. suppleant efter Finn. 

 

3.  Særlig gode arrangementer. 

            i.a.b. 

 

4. Problemstillinger omkring arrangementer. 

 

Jf. referatet fra 9.10.2014. 

Vi havde igen en længere drøftelse af de mange årsager vi kunne finde til at det kniber med 

tilmelding specielt til rejser i Danmark. Erfaringerne er forskellige fra kreds til kreds og fra år til 

år.  

Vi var enige om, at tiden er ved at være moden til et fælles forsøg på at arrangere rejse. Tages på 

dagsordenen næste gang vi mødes, og bedes drøftet lokalt i kredsene inden da. Vi kunne evt. 

nedsætte en fælles rejsegruppe næste gang. 

      

5.                                   

 

6.  Ideer, forslag til emner, Pensionistforum skal beskæftige sig med det kommende år. 

               

          i.a.b. 

 

7.  Eventuelt. 

     Næste møde:  17.8.2015 kl. 10-12. 

      

  

      Kreds 87  medbringer brød til mødet mandag d.18. august 2015 

Vh/Søren Aagesen 


