
Beretning til årsmødet 2011 den 25. og 26. august 2011 på Haraldskær 

 

Dette er det ottende årsmøde i fraktion 4's historie, og for anden gang med 55 

deltagere, et antal der har været en styrkelse af den demokratiske medindflydelse for 

pensionisterne i Danmarks Lærerforening. Det kan vi godt være bekendt og lidt stolte 

af. 

 

Årsmødet består nu af 4 årsmøderepræsentanter fra hvert af de 11 forpligtende 

kredssamarbejder, de 10 kongresdelegerede og så mig, det ene HST-medlem.  

Da amterne ved kommunalreformen blev nedlagt, måtte naturnødvendigt også 

amtskredsene nedlægges og et nyt samarbejdsfællesskab etableres i DLF. Det blev 

som bekendt til de 11 forpligtende kredssamarbejder, regionalt baserede. Af stor 

betydning for fraktion 4 blev det, at man besluttede, at der i hvert forpligtende 

samarbejde skulle etableres 5 fora, og jeg nævner – I har hørt det før, men gentagelse 

fremmer som bekendt forståelsen - 

 

- formands- og næstformandsforum (FN) 

- kursusforum 

- pædagogisk forum 

- miljøpolitisk forum og 

- pensionistforum. 

 

Pensionistforum skal ifølge vedtægterne støtte og udvikle pensionistarbejdet i det 

forpligtende kredssamarbejde, samt stå for valget af de regionale 

årsmøderepræsentanter.  

 

Dette pensionistforum har gennem årene fået mere og større betydning for 

udviklingen i pensionistarbejdet. Men ikke længere end vi selv som pensionister har 

taget et medansvar - lokalt som regionalt. De fleste steder går det rigtig godt, enkelte 

steder knap så godt – og det skal vi i fællesskab hjælpe hinanden med at få styr på.  

Der er små pensionistkredse, som har svært ved at lave arrangementer, fordi pengene 

er få. Det har vi drøftet i kredsen af kongresdelegerede, og som I har set i det referat, 

der kom ud til jer - og som I slet ikke skulle have haft - der opfordrer vi til, at mindre 

kredse kan knytte sig til større nabokredse. Det har man gjort med stor succes i 

Roskilde/Lejre. – og også andre steder.  

Medtænke skal man så også, at det lokale kontingent skal være af en vis størrelse. 

Der er ikke mange muligheder for de store arrangementer med et lokalt kontingent på 

10 eller 15 kr. om måneden.  

Et samarbejde mellem to kredse må nødvendigvis også betyde en koordinering af det 

lokale pensionistkontingent. I så fald ser jeg ingen hindring for samarbejde.  

Når der er samarbejde om kurser og uddannelse i de fire andre fora – FN-forum, 

kursusforum, pædagogisk forum og arbejdsmiljøforum – så må det også kunne lade 

sig gøre i pensionistforum i de enkelte forpligtende samarbejder.  



Som nævnt på sidste årsmøde har Børge Pedersen, kongresdelegeret i HV, lavet 

nogle skemaer over kontingentsatserne i HØ og HV. Et skema, der ligner, findes for 

Sjælland på tværs. Af dem kan man ikke kun se, hvor meget der betales i 

lokalkontingent i de enkelte kredse, men også hvor stort kredsenes budget er til 

fraktion 4.  

Et godt papir at have, og vi ved, at det ved præsentation og sammenligning i nogle 

kredsstyrelser i HV har betydet en forhøjelse af det beløb, som stilles til rådighed for 

fraktion 4. Det kunne derfor være fornuftigt, hvis vi fra alle pensionistfora i hele 

landet kunne få udarbejdet skemaer af den karakter. Det er lidt af et arbejde, men jeg 

tror, det er arbejdet værd.  

Vi skal ikke presse vores lokale kredse, men der skal også være en rimelig 

sammenhæng mellem det, vi yder, og det vi modtager!  

Børge Pedersen har derfor på min opfordring udarbejdet skemaer efter mønsteret i 

HØ og HV til samtlige pensionistfora i de 11 forpligtende kredssamarbejder. Det har 

været noget af et arbejde, så stor tak til Børge for den indsats.  

Jeg er overbevist om, at vi kan få glæde af det. Nu er det så op til jer selv at indhente 

de nødvendige oplysninger i de enkelte kredse. Det er tal, som eksisterer i kredsenes 

budgetter, og som I har adgang til. Gør noget ved det! Vælg en person fra hver af de 

forpligtende samarbejder, som kan indhente tallene. Børge og jeg vil meget gerne se 

resultaterne! Send dem til os. Mailadresser vil fremgå af referatet. 

 

Når vi nu er ved kontingenter, vil jeg også gerne nævne det centrale kontingent til 

Danmarks Lærerforening. Kontingentet er vedtægtsbestemt, og for pensionisterne er 

det 1/3 af de aktives kontingent. Det beløber sig for tiden til 900 kr. årligt.  

Som formand for fraktion 4 møder jeg ofte spørgsmålet: ”Hvad får jeg for mit 

kontingent til DLF?” Jeg forsøger at gøre rede for det på samtlige pensionistkurser og 

ved mange møder med lokale kredse og i de forpligtende pensionistfora.   

Mit hovedbudskab er, at vi får rigtig meget for vores kontingent til DLF.  

Jeg har spurgt mig for i andre lignende foreninger, og jeg er nået til det resultat, at der 

ikke er mange andre faglige organisationer, der respekterer deres pensionister, som 

man gør i DLF. Ingen steder har man en pensionist i sin øverste styrelse, og få steder 

et så velstruktureret pensionistarbejde, der ønsker at nå ud til så mange medlemmer 

som muligt.  

På forespørgsel har jeg udarbejdet en liste over de ting, som jeg mener, at vi får som 

medlemmer af fraktion 4 i DLF. Den liste ligger i 55 eksemplarer her på bordet. 

Samtidig vil jeg gerne pointere, at når jeg efter pensionering stadig er medlem af 

Danmarks Lærerforening, er det ikke for profittens skyld, men fordi jeg gerne vil 

være medlem af det fællesskab, som var med til at bære og støtte mig i mit aktive 

lærerliv. Så er det op til den enkelte, om man fortsat vil være en del af fællesskabet 

eller vælge at stå udenfor. 

 

Medlemstallet 

følger desværre tendensen fra de tidligere år. Det vil sige, at antallet af aktive 

medlemmer er faldende, og faldet vurderes at fortsætte i de nærmeste år, primært 



fordi beskæftigelsen i folkeskolen forventes at falde som følge af det faldende elevtal 

og – ikke mindst - de kommunale besparelser.  

De store kommunale besparelser forudsættes at kulminere i 2011, hvor kommunerne 

ud over nulvækst også skal afvikle budgetoverskridelser fra 2010. For de følgende år 

forventes en mere moderat udvikling. Men meget kan ændre sig efter det kommende 

valg. 

 

De foreløbige tal for 2011 indikerer et fald fra 2010 til 2011 på 500 medlemmer til 

66.500 aktive medlemmer og i perioden 2012 til 2014 regnes med et yderligere fald 

til 64.500 medlemmer.  

Ved udgangen af 2010 var der 18.291 pensionister, mens man opererer med et tal på 

20.200 i 2014. Heraf 16.500 betalende pensionister. Det er store lærerårgange, der når 

pensionsalderen i disse år.  

 

Et så stort fald i antallet af aktive medlemmer betyder meget for foreningens 

økonomi. Betydning har også det store antal lærerfyringer. Arbejdsløse lærere har 

som bekendt nedsat kontingent.  

De ændrede skattemæssige fradragsregler for fagforeningskontingenter – jeg kalder 

det ét af de mest nedrige angreb mod lønmodtagerne i denne regerings tid – betyder, 

at foreningen skal være varsom med kontingentforhøjelser. Derfor fastholdes det 

centrale kontingent uændret i perioden. Men skal det have effekt, er det vigtigt, at 

også de lokale kredse viser tilbageholdenhed. 
 

Når der ud over de faldende kontingentindtægter også er manglende indtægt til såvel 

Hovedkassen som Særlig Fond fra vores kursusejendomme, en følge af energikrisen 

– og man altså ikke ønsker at forhøje det centrale kontingent - ja så siger det sig selv, 

at så er der kun én anden udvej, og det er at spare på udgifterne.  

Derfor var det for mig heller ikke det heldigste tidspunkt at fremføre ønsket om et 

femte pensionistkursus hvert år. En opgave, som årsmødet pålagde mig sidste år, og 

som jeg selvfølgeligt var forpligtet på loyalt at fremføre i forbindelse med 

budgetforhandlingerne i 2011.  

Allerede ved de første budgetdrøftelser på decembermødet fremkom der fra et HST- 

medlem et forslag om fjernelse af 75 års reglen, som betyder, at man fra det fyldte 

75'ende år er kontingentfri. Jeg talte naturligvis straks imod det og sagde, at jeg var 

overbevist om, at man gjorde regning uden vært, og at mange ville melde sig ud. 

Alligevel optrådte forslaget med et beløb på 350.000 kr. ved det følgende HST-møde 

i det sparekatalog, som FU havde udarbejdet, samtidig med at samme FU afviste mit 

ønske om et femte pensionistkursus hvert år. Ikke uventet!  

Vigtigt var det nu for mig at få overbevist FU og HST om, at 75-årsreglen skulle 

fastholdes. Jeg er af den faste overbevisning, at hvis den først bliver fjernet, så får vi 

den aldrig igen.  

Det lykkedes faktisk – den var fjernet ved det følgende sparekatalog - og jeg 

”accepterede” så, at det ikke var denne gang, fraktion 4 fik det femte seniorkursus. 

Jeg lovede dog, at hvis jeg blev genvalgt for en ny 4-års periode, havde HST ikke 



hørt om 5 seniorkurser hvert år for sidste gang. Især ikke i betragtning af det stadig 

stigende medlemstal i fraktion 4. Jeg håber, årsmødet forstår, at jeg handlede, som jeg 

gjorde. Vi har således på en måde betalt vores del af besparelserne! En væsentlig 

årsag til min tilbageholdenhed var også, at antallet af kurser for de aktive 

medlemmer, medlemskurserne/Åbne kurser, blev nedsat fra 8 til 7. 

Et forslag fra OAU og FU om nedsættelse af antallet af HST-medlemmer fra 25 til 23 

medlemmer faldt ikke i god jord hos alle i HST. Man brugte store ord som 

demokratitab, svigtende medlemsindflydelse, mangel på bred repræsentation osv. Jeg 

undrede mig og kunne ikke lade være med at sige, at den samme stærke 

demokratikvababbelse ikke havde været til stede i 2004, da man decimerede antallet 

af fraktion 4 medlemmer i HST med hele 50 % - og efterlyste lidt mere 

omstillingsparathed i HST. Samtidig ville det klæde HST, som Anders Bondo også 

udtrykte det, at denne gik forrest, når det drejer sig om besparelser. 

For mig lød det mere som ren og skær taburetklæberi. Der vil naturligvis fremover 

med ”kun” 18 frie pladser være meget større kamp om taburetterne, når København 

ikke længere automatisk har 2 pladser, men skal opstille på linje med alle andre. Og 

københavnerne er gode til at stemme!  

Forslaget fik godt nok et flertal i HST, men da det er et vedtægtsspørgsmål, som skal 

vedtages på kongressen med kvalificeret flertal, er jeg meget spændt på, hvordan den 

afstemning forløber!  

Jeg stemmer i hvert fald for forslaget og vil anbefale de kongresdelegerede fra 

fraktion 4 at gøre det samme.  

Demokratiet skal såmænd nok overleve i DLF, selvom der kun er 23 medlemmer af 

HST.  

Jeg gad vide, hvordan forslaget var blevet modtaget, hvis det først var kommet næste 

år, hvor der er 3-4 år til næste HST valg? 

Andre besparelser er naturligvis på banen. Vi kommer ikke uden om, at der skal ses 

på personaleomkostningerne. Ikke sådan at der skal ske fyringer – det vil DLF ikke – 

men man vil spare på genbesættelse af stillinger ved naturlig afgang.  

Som bekendt kommer bladet Folkeskolen fra efteråret som et 14-dagesblad, hvilket 

skulle give en besparelse.  

Hele budgettet er gået igennem med tættekam, samtidig med at alle skal være 

omkostningsbevidste.  

Forhåbentlig bliver dækningen af vores kursussteder igen så høj, som den tidligere 

har været, så de igen kan give et pænt overskud til hovedkassen og Særlig Fond.. 

Man regner med en bedring inden for de kommende tre år. 

 

OK 11  

har selvfølgelig fyldt meget på HST’s dagsorden siden sidste årsmøde. Resultatet er 

ikke noget at råbe hurra for, hvilket vi jo godt vidste på forhånd. På såvel det 

statslige, CFU, som det kommunale område, KTO, blev der ved OK 11 indgået 2-

årige aftaler, der i begge tilfælde medfører 0-løsning i 2011. På begge områder blev 

der i første år aftalt en generel lønstigning svarende til den negative udmøntning fra 

reguleringsordningen. På det statslige område var der tale om en negativ udmøntning 



på 1, 48 % og på det kommunale 1,23 %. Det er det, vi så at sige ”indhenter” i 2011. - 

Ellers skulle vi være gået ned i løn/pension i 2010. 

Det ser af tallene 1,67 % stigning på det statslige område og 2,95 % på det 

kommunale ud, som om vi som pensionister igen er blevet ”snydt”. 

Man kan imidlertid ikke sammenligne forligene, da der er tale om 2 forskellige 

arbejdsmarkeder med forskellige skøn for reguleringsordning, forskellige 

reststigninger og forskellige udmøntningstidspunkter. På det statslige område er der 

en reststigning, en lønglidning på 0,9 %. I det kommunale forlig er der ingen 

reststigning. Men den får vi. 

Jeg ved, det lyder kompliceret, og det er det også, men tro mig, når jeg siger, at vi 

denne gang, selvom kronebeløbet er ringe, er bedre stillede i forhold til de aktive, 

fordi der ikke blev afsat noget til lokal løndannelse, men i det store hele er opnået 

generelle lønforhøjelser – som jo er beregningsgrundlag for vore pensioner.  

I modsætning til OK 08, hvor der på krav fra modparten var afsat mere til lokal 

løndannelse.  

DLF har aldrig ønsket lokal løndannelse, men en forhandling er jo et ”give and take”. 

Sidste gang stemte jeg derfor nej, men denne gang ja. Som sagt fordi der ikke var 

afsat noget til lokal løndannelse, selvom modparten – finansministeren – fra starten 

havde lagt ud med det.  

Jeg mener, det var det bedst opnåelige resultat i den nuværende økonomiske 

situation. 

Til glæde og opmuntring kan jeg så sige, at der venter en lille stigning af pensionen 

allerede 1. januar 2012. Altså ikke som tidligere i april eller oktober. Men vær 

forsigtig, den er ikke af en størrelse, der berettiger til en jordomrejse eller ny bil! 

 

Jeg kan slutte dette OK 11 afsnit med at sige, at for vore aktive kolleger er 

ændringerne i førtidspensionsfradraget en markant forringelse, selvom den først 

træder i kraft i 2019. Resultatet af førtidspensionsfradraget blev ved 

 

60 år 17 % mod tidligere 10 % 

61 år 14 %       7 % 

62 år 6 %       4 % 

63 år 5 %       3 % 

64 år 4 %       2 % 

65 år 3 % 

66 år 1 % 

 

Det er andre og mere barske tal, end min generation mødte. Hvis vi gik som 60-årige 

var det 3 ½ % og faldende med ½ % om året til 67 år. Herefter skal man ikke gå på 

efterløn før 62 år. De tal lyder barske, men finansministerens udspil var 25 % ved 

afgang som 60-årig. 

 

Vi læser for livet 



Hvis I har fulgt med i Folkeskolen, har I også kunnet følge det projekt, som HST 

lancerede ved årsskiftet, som kaldes ”Vi læser for livet”. I har også kunnet læse, at 

enkelte har beklaget, at HST bruger 5 mio. af medlemmernes kontingentkroner på et 

sådan projekt. Men virkeligheden er jo den, at alle klager over elevernes mangel på 

læsefærdigheder. Vi får den revet i næsen af PISA, af politikere og af forældre. Men 

ingen gør noget ved det. Så måtte vi selv tage affære, og det gjorde vi i samarbejde 

med alle grupper af specialister på læseområdet.  

Disse var begejstrede ved initiativet, og projektet har vist sig som en stor succes rundt 

i landet. Folkeskolen havde et helt temanummer om emnet. Der er ingen tvivl om, at 

det er vigtigt at fokusere især på den faglige læsning. Spændende bliver det at følge 

projektets videre udvikling. Jeg kan tilføje, at der også er andre store sponsorater på 

vej. 

 

Pensionistkurser og Nordisk Pensionisttræf 

Der har i år været afholdt 4 pensionistkurser, 2 på Gl. Avernæs og 2 på Skarrildhus. 

De har alle været fyldt op - mellem 87 og 90 deltagere på kurserne – plus det løse, så- 

som oplægsholdere og kunstnere. Det er mange deltagere, men der er ved afbud hele 

tiden blevet fyldt op af Kursuskontoret. Det har vi gjort, for at så mange af vores 

medlemmer kunne få en kursusoplevelse.  

De 4 kursustemaer var ”Film”, ”Politik og ”Christiansborg” på Gl. Avernæs. På 

Skarrildhus var temaerne ”Sang, musik og livsglæde” samt ”Kunst og kultur!”   

Igen må vi konstatere, at det er vigtigt, at kurserne er tematiserede, og at vi selv har 

fået indflydelse på deres indhold. Jeg bruger gerne nogle dage i samarbejde med 

vores folk i Afdelingen for Kursus og Kompetenceudvikling for at få det til at 

fungere.  

Igen i år var der problemer med temaet ”Politik og Christiansborg”, fordi kurset lå i 

juli måned, hvor det er svært, selv i et valgår, at få en politiker til at komme. 

Heldigvis har Ritt Bjerregaard sommerhus i Kerteminde, så hun kunne komme – og 

hun var fantastisk god. Det samme var Det Radikale Venstres spindoktor, mens jeg – 

og med mig andre – var knap så begejstret for Hanne Faldborg, som skulle tale om 

politisk spin, men mest forfaldt til sladder og markedsførte sig selv og sit eget 

forfatterskab.  

Derfor har jeg forlangt næste år at få temaet om ”Politik og Christiansborg” – som er 

smaddergodt og aktuelt – placeret i maj/juni på Frederiksdal, hvor der er kort afstand 

til politikerne på Christiansborg. Og inden de går på sommerferie. 

Jeg tror nok, de på kursuskontoret ind imellem synes, jeg er vanskelig. Hvis det er 

tilfældet, så er jeg det! Det drejer sig om for vore medlemmer at få lavet de bedste 

kurser med det bedste indhold, da der er flere år imellem deres mulighed for at 

komme på seniorkursus. 

Det er noget af et arbejde at lede seniorkurser. Man er på, fra man viser sig i 

spisesalen om morgenen, til man tørner ind ved 11-tiden om aftenen efter et lille 

besøg i baren. Jeg ville aldrig kunne klare det, hvis ikke der var en kongresdelegeret 

med på hvert kursus, som jeg kan hundse rundt med. Derfor også stor tak til Ole 

Lyngsie og Monika Stabel, som hver var med på et kursus på Gl. Avernæs, og til 



Børge Pedersen og Johs Pedersen, som sled på Skarrildhus. Uden dem var det ikke 

gået. Jeg håber ikke, de følte sig alt for udnyttede! 

Alle kursister udtrykte stor tilfredshed med kurserne, deres indhold, balancen mellem 

program og pauser, samt ikke mindst forplejningen. Man lever godt på foreningens 

kursusejendomme. Jeg plejer at kalde kurserne for ”2 kilos kurser”. Og så ligger de 

alle på steder, hvor Danmark er smukkest! 

 

Det Nordiske Pensionisttræf i Sigtuna i Sverige var en meget stor succes. Kan I 

forestille jer 5 dage i et solbeskinnet svensk landskab, besøg i Gamla Stan i 

Stockholm, rundvisning i Linnés Hammarby, lyset i Uppsala Domkirke – og så en 

sejltur i hyret båd på Mälaren, som sluttede ved Lärarförbundets hovedsæde, der 

ligger ved bredden af Mälaren med terrasse og udsigt over søen.  

Og så har de egen landgangsbro med navnet ”Lärarbryggan” – hvad mener I.  

Jeg har Birgit Bruun fra de kongresdelegerede som sandhedsvidne. Hun fotograferede 

den bro. – Misundelsens onde blomst fejrede triumfer, da jeg lykønskede deres 

formand, Mariann med dette dejlige sted. Hun svarede sødt: ”I har da det smukke 

Skarrildhus med de 3200 rododendroner” – hun var med sidste år, da Nordisk 

Pensionisttræf i Danmark spiste frokost på Skarrildhus. Så lettede det lidt, da jeg 

kunne svare: ”Ja, og vi har faktisk 5 andre ejendomme, som er lige så smukke!” 

Misundelse er en grim gnaver!  

Det træf var en succes, og Danmark fik ekstra pladser, fordi andre nordiske lande 

ikke havde opfyldt deres kvote. 

Næste års træf finder sted i Finland, i byen Vasa, ved kysten i Den Botniske Bugt. 

Læg mærke til invitationen, som kommer i slutningen af februar 2012.  

Samtidig kommer annonceringen af de 5 seniorkurser i Danmark.  

 

Valg 

Nu er det ikke det truende folketingsvalg, jeg vil tale om, selvom jeg godt nok synes, 

I under valgkampen skal være opmærksomme, når talen uundgåeligt kommer til at 

berøre folkeskolen. Forsvar vores gamle arbejdsplads. Gode informationer kan I få 

fra Allan Andreassen, DLF’s informationschef, på DLF’s hjemmeside. 

Nej, de valg, jeg vil nævne, er dem, der foregår i vore egne rammer. Under 

kongressen den 14. – 16. september er der formands- og næstformandsvalg. Anders 

Bondo genopstiller, så det bliver nok et genvalg, mon ikke! Stig Andersen har til 

gengæld for længst meddelt, at han ikke genopstiller, men går på pension. Allerede 

nu står det klart, at der bliver kampvalg om næstformandsposten, da både Dorte 

Lange, formand for SUP, og Lars Busk Hansen, også fra SUP, opstiller til posten. Det 

bliver et spændende valg; begge er kvalificerede. 

I november er der valg til HST til de 20 eller 18 pladser. Skolelederne, LL og 

fraktion 4 har jo hver 1 plads.  

Personligt har jeg meddelt, at jeg genopstiller til HST som repræsentant for fraktion 4 

for en ny 4-årig periode. Jeg synes i al beskedenhed, at jeg har opnået nogle resultater 

i den forgangne periode, men mener også, der er nye kampe at kæmpe og 



forhåbentlig vinde. Jeg har stadig energien til det og bakkes godt op på 

hjemmefronten. Derfor håber jeg på årsmødets opbakning og støtte. 

Lige omkring juletid er der valg til kongressen. Fra fraktion 4 har 8 ud af de 10 

kongresdelegerede tilkendegivet, at de genopstiller, nemlig Børge Pedersen, Ole 

Lyngsie, Birgit Bruun, Edmond Pedersen, Johs Pedersen, Keld Pedersen, Monika 

Stabel Nielsen og Lone Mygind Møller, mens Per Thornberg har meddelt, at han ikke 

genopstiller.                      

Vi ved nu, at Pensionistforum Syd har en kandidat, Poul Krebs Lange. Det samme 

har Københavns Lærerforening, som opstiller Ane Lykkegaard, der bliver pensionist 

den 1. november. Det er kun rimeligt, at Københavns Lærerforening med mere end 

1200 medlemmer har en kandidat.  

Ane Lykkegaard er for øvrigt min 1. suppleant til HST-valget. Monika Stabel den 2. 

suppleant.  

De kongresdelegerede har drøftet, om ikke tiden er kommet, hvor fraktion 4 i lighed 

med Skolelederne, Børnehaveklasselederne og Lærerstuderendes Landskreds kan 

samles om vores 10 kandidater.  

Det har også været drøftet i OAU, hvor jeg tidligere, da vi kun havde 2 

årsmøderepræsentanter fra hver FKS, har sagt, at vort årsmøde efter min mening ikke 

var tilstrækkelig repræsentativt. Det er ikke mere tilfældet nu, hvor vi har fået 4 

repræsentanter fra hver. Lad os drøfte det. 

Men der skal være endnu et valg i 2012 – et lige år – idet der i maj måned skal 

vælges årsmøderepræsentanter. Valget udskrives af foreningen i de 11 FKS. 

Tovholderne i FKS har ansvar for valgets afvikling. 

De kongresdelegerede og jeg anbefaler, at man ved valg af suppleanter vælger 

personlige repræsentanter for årsmøderepræsentanterne. På den måde undgår vi det 

uheldige som ved sidste årsmøde, at en stor gruppe som Københavns Lærerforening 

ved frafald ikke bliver repræsenteret. Lad os drøfte det!  

 

Og må jeg godt så sige til alle jer, der i dag er her som årsmøderepræsentanter, hvoraf 

mange har været med til at bygge årsmødet og dets betydning op:  

Vil I godt – så mange som muligt – genopstille til en ny periode. Det er af betydning 

med erfarne folk – og jeg vil meget gerne, hvis ansvaret i HST for fraktion 4 stadig er 

mit i den kommende 4-årige periode – at der er kendte ansigter og stemmer i 

forsamlingen. Det giver tryghed, venner! 

Vi var mange, der var vrede, da antallet af HST-medlemmer blev beskåret fra 2 til 1 

medlem. Men til gengæld fik vi årsmødet. Og værdien af det kan ikke overvurderes. 

Derfor skal vi forsøge at fastholde kontinuiteten i arbejdet. Så min opfordring er: 

Genopstil som årsmøderepræsentant og fortsæt den positive udvikling i de enkelte 

seniorfora. 

 

Hjemmesiden skal også nævnes. Børge Pedersen, kongresdelegeret, kom godt i gang 

med samarbejdet med den ansvarlige i it-afdelingen på sekretariatet, men på grund af 

længerevarende sygdom hos denne, har det ligget lidt stille, men vi er i gang igen og 

har tillid til, at det vil fungere. Så følg fortsat godt med på hjemmesiden. 



 

Som I nok kan høre, er det noget af en broget, men også spændende og udfordrende 

opgave at være pensionisternes repræsentant i Danmarks Lærerforening – og i HST. 

Men jeg er en type, der trives med udfordringer. Så tak for opgaven. 

 

Til slut vil jeg til gengæld sige, at jeg ikke holdt til dette arbejde, hvis ikke jeg vidste 

og oplevede, at jeg som medarbejdere, vejledere og kritikere havde de 

kongresdelegerede tæt på – men også årsmøderepræsentanterne – og ikke mindst 

mødet med pensionisterne rundt i landet. Jeg holder af at møde mine medlemmer ude 

i kredsene og i de FKS. Deres spørgsmål og kritik, men også deres opbakning er min 

udfordring. 

Årsmødet 2011 har mange opgaver foran sig. Vi er en del af Danmarks 

Lærerforening. Vi skal på en engageret og konstruktiv måde følge med i den 

folkeskole, som var rammen om vores lærerliv. Jeg siger altid, at som lærer bliver 

man aldrig pensioneret; det at være lærer er en livsstil. Sådan oplever jeg det. 

 

Så mange var ordene. Jeg ved, det var mange, men mindre kunne ikke gøre det! Er 

der noget, I mangler i beretningen, så spørg ind til det, så vil jeg forsøge at svare. 

 

Hermed overgiver jeg min beretning til årsmødets behandling. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


