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Referat fra Fraktion 4’s årsmøde 
Haraldskær den 25. - 26. august 2011 

 
 

Til stede var 1 HST-medlem, 10 kongresdelegerede og 43 årsmøderepræsentanter, flere dog som supple-
anter, i alt 54 deltagere. 

 
1. Mødets åbning ved HST-medlem Greta Jørgensen 

 

Greta Jørgensen bød velkommen. Efter navneopråb mindedes årsmødet årsmøderepræsentant Anne 
Marie (Mie) Klüwer, kreds 12. Mie afgik ved døden i efteråret 2010. Æret være hendes minde. 

 
2. Valg af dirigent. Forslag: Per Thornberg 

 

Per Thornberg blev valgt. 

 
3. Valg af referent. Forslag: Børge Pedersen 

 

Børge Pedersen blev valgt. 

 
4. Valg af stemmetællere 

 

Kamma Madsen, kreds 12, Ann Margrethe Jeppesen, kreds 86, Vinnie Plenaa, kreds 15 og Søren Frede-
riksen, kreds 17 blev valgt. 

 
5. Godkendelse af forretningsorden. Bilag nr. 1 

 

Godkendt. 

 
6. Formandens beretning ved Greta Jørgensen 

 

Formandens beretning er udsendt pr. mail til alle mødedeltagere. 
Dirigenten foreslog nedenstående opdeling af debatten: 
 

 Det historiske tilbageblik. Det lokale pensionistarbejde: Vilkår, budget og kontingent. ”Hvad får 
jeg for mit kontingent til DLF?” 

 Medlemstallet og DLF’s økonomi: 

 75-års reglen 

 Antallet af seniorkurser i årene fremover 

 Forslaget om at reducere antallet af alm. hovedstyrelsesmedlemmer fra 20 til 18 

 OK 11  
o Udmøntning som generelle lønstigninger, ingen lokal løndannelse 
o Førtidspensionsfradraget ændres i 2019 

 Vi læser for livet. 5 mio. kr. 

 Pensionistkurser og Nordisk Pensionisttræf (Behandles under dagsordenens pkt. 9) 

 Valg: (Tages op under dagsordenens pkt.7) 
Hovedstyrelsesmedlem fra fraktion 4. 
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 Formand, næstformand og øvrige hovedstyrelsesmedlemmer 
10 kongresdelegerede fra fraktion 4 
Årsmøderepræsentanter (De kongresdelegeredes anbefaling tages op under pkt. 8) 

 Hjemmesiden (pkt. 11) 
 

Debat om formandens beretning: 
 
Kontingent: 
Per Gentsch, kreds 134 fremførte, at kredsene i det forpligtende kredssamarbejde, Østjylland, har stor 
opmærksomhed på, hvad kontingentet til DLF går til. Man ønsker større klarhed. Per Gentsch gav ud-
tryk for stor tilfredshed med den imødekommenhed Greta Jørgensen og de 10 kongresdelegerede har 
udvist, trods afvisningen af at optage punktet på dagsordenen, ved at udfærdige en oversigt over, hvad 
kontingentet går til. Denne oversigt var til uddeling på mødet. Årsmøderepræsentanterne kan fremover 
henvise til denne, hvis problematikken opstår i de forpligtende kredssamarbejder. 
Vanskeligheden ved at rejse kontingentspørgsmål blev pointeret, da disse er kongresspørgsmål og kræver 
vedtægtsændringer. 
Hovedstyrelsens beslutning om en ny model for medierne blev berørt. Fra oktober udkommer kun et 
blad med titlen: Folkeskolen – fagblad for undervisere. Det vil udkomme 22 gange om året, cirka hver 
anden uge. Månedsbladet Undervisere udgår således. 
Greta Jørgensen ønskede, at de forpligtende kredssamarbejder følger op på den undersøgelse over kon-
tingentsatserne, som HØ og HV har udarbejdet. Det kan være af stor betydning for os alle at have et 
samlet overblik over vilkårene i alle kredssamarbejder. 
I den anledning er der blevet udarbejdet et skema for hvert enkelt forpligtende kredssamarbejde med 
opfordring til at få indhentet de respektive tal. Greta Jørgensen understregede vigtigheden af, at de for-
pligtende kredssamarbejder udpeger en ansvarlig, som indsamler oplysningerne. 
Når skemaerne er færdige, bedes de sendt til Greta Jørgensen, gretaj@webspeed.dk og Børge Pedersen, 
borge.pedersen@mail.dk. 
Det er endvidere muligt at få skemaet elektronisk ved at rette henvendelse til Børge Pedersen, bor-

ge.pedersen@mail.dk.  
 
Medlemstallet: 
Lone Mygind, kongresdelegeret, kreds 153, efterlyste på vegne af Region Nordjylland større åbenhed om 
optagelseskriterierne til seniorkurserne. I Region Nordjylland er det blevet fremført, at nogle medlemmer 
i flere år har søgt kursus, men ikke er blevet optaget. 
Greta Jørgensen opfordrede til, at hun skal have et papir på, hvem det er, for at kunne gå videre i for-
eningen (kursuskontoret). 
Ventelisteproblematikken blev ligeledes berørt. Der eksisterer en prioriteret venteliste hvert år. 
Ligeledes eksisterer der en vejledning for optagelseskriterierne. En større åbenhed om denne venteliste 
kunne være ønskelig for derved at undgå mytedannelser. 
 
75 årsreglen (kontingentfritagelse): 
Årsmødet gav Greta Jørgensen fuld opbakning til hendes vedholdende modstand mod forslag om fjer-
nelse af denne medlemsrettighed. 
 
 
 
 
OK 11: 
Kurt Jørgensen, kreds 105, påpegede, at der tidligere eksisterede en ligelig lønudvikling hos de forskellige 
medlemsgrupper i DLF. Kurt Jørgensen mente, at den ulige lønudvikling, der hersker nu mellem de ak-
tive og pensionisterne, skyldes, at stemmeretten er blevet frataget fraktion 4. 

mailto:gretaj@webspeed.dk
mailto:borge.pedersen@mail.dk
mailto:borge.pedersen@mail.dk
mailto:borge.pedersen@mail.dk
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Der var en massiv opfattelse af, at stemmeretten får vi ikke igen, fordi der er tale om to systemer, CFU 
og KTO. Når der stemmes om overenskomsten, er det nemlig KTO-området, der stemmes om, altså det 
system, som vi ikke er omfattet af. Tjenestemandspensionen følger lønrammerne. 
Også problematikken om satspuljen blev berørt. Satspuljen er et fradrag i de sociale pensioner, fx folke-
pensionen og har derfor ingen indflydelse på tjenestemandspensionerne. 
Særlig Fonds midler blev kort berørt. Det er en konfliktfond og kan derfor ikke benyttes til andre for-
mål! Tværtimod er situationen den, at Særlig Fond skal udbygges, hvis det kommer til en storkonflikt. 
 
Vi læser for livet. 
Stor ros til projektet. 

 
7. Valg 

 

Dirigenten indledte med at præcisere årsmødets vedtægter, hvoraf det bl.a. fremgår, at årsmødets opgave 
er at drøfte opstilling af kandidater for fraktion 4 til hovedstyrelsesvalget og til delegeretvalget og at virke 
som bagland for fraktionens hovedstyrelsesmedlem og kongresdelegerede. 
 

a) Hovedstyrelsesmedlem 

Valget er udskrevet. 

 

Greta Jørgensen genopstiller med nedenstående liste 

Hovedstyrelsesmedlem: Greta Jørgensen kreds 17 

1. suppleant: Ane Lykkegaard kreds 11 

2. suppleant  Monika Stabel Nielsen kreds 127 

 

Årsmødet anerkendte det store arbejde, Greta Jørgensen har udført i de fire år, hun har været 
hovedstyrelsesmedlem og anbefaler med akklamation listen. 

 

b) Kongresdelegerede 

8 ud af de 10 nuværende kongresdelegerede genopstiller: 

Børge Pedersen kreds 17 

Ole Lyngsie  kreds 21 

Birgit Bruun kreds 41 

Edmond Pedersen kreds 82 

Johannes Pedersen kreds 112 

Monika Stabel Nielsen kreds 127 

Keld Pedersen kreds 130 
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Lone Mygind Møller kreds 153 

Per Thornberg og Kristian Fløj-Jensen genopstiller ikke. 

 

To nye kandidater opstiller: 

 Ane Lykkegaard kreds 11 

 Poul Krebs Lange kreds 94 

Et enigt årsmøde anbefaler repræsentanterne og støtter opstillingen. 

Ingen af de forpligtende kredssamarbejder er vidende om andre kandidater, men årsmødet un-
derstreger, at det selvfølgeligt er helt i tråd med de demokratiske principper, at andre kan opstille.  

Valget udskrives december 2011. 

c) Årsmøderepræsentanter 
Valget afholdes i maj måned 2012, hvor hvert forpligtende kredssamarbejde skal vælge 4 årsmø-
derepræsentanter og 4 suppleanter. De kongresdelegerede og Greta Jørgensen havde anbefalet, at 
man vælger personlige suppleanter. Under behandlingen fremkom nogle eksempler på det uhen-
sigtsmæssiges i at vælge personlige suppleanter, fx i de kredssamarbejder, der omfatter 5 kredse. 
Her vælger man 4 årsmøderepræsentanter fra 4 kredse og den 5. kreds er så repræsenteret ved 1. 
suppleant, hvis der er forfald blandt de valgte 4 årsmøderepræsentanter. 
Årsmødet anbefaler derfor, at man i de enkelte forpligtende kredssamarbejder vælger suppleanter 
ud fra det, der passer bedst. 
Greta Jørgensen præciserede, at det principielt kun er valgte suppleanter, der kan deltage i års-
mødet ved forfald. 
Under dette punkt kom en opfordring til, at pensionistkortet fremover får en udformning, der 
svarer til andre plastkort. Et enigt årsmøde støttede forslaget og Greta Jørgensen vil arbejde på 
sagen. 

 
8. Indkomne forslag 

 

Ændring af forretningsorden pkt. 2 gældende fra 2012: 
 

Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Forslag til punkter på dagsordenen sendes til formanden senest den 15. juni. 
Årsmødet… 
Begrundelsen for forslaget er den, at de forpligtende kredssamarbejder derved har mulighed for af få 
punkter behandlet på årsmødet. 
Der udspandt sig en diskussion om datoen. 
Forslag om at sætte datoen til 15. juli: 1 stemme for, resten imod. 
Derefter blev det fremsatte forslag (15. juni) sat til afstemning. 
Vedtaget næsten enstemmigt, kun 1 imod. 

 
9. Evaluering af seniorkurser og Nordisk Pensionisttræf 2011 

 

Seniorkurser: 

Der har været afholdt 2 kurser på Gl. Avernæs med emnerne ”Film” og ”Politik og Christiansborg”. 
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Det første kursus om film var velafbalanceret socialt og fagligt. Film er et godt emne – et kursus som alle 
pensionister bør opleve. 

Kurset ”Politik og Christiansborg” gav anledning til delte meninger om foredragsholderne. Politikerne, 
Henrik Kjerrumgaard, pressesekretær for Det Radikale Venstre, og Ritt Bjerregaard, samt lektor i sam-
tidshistorie Olav Pedersen holdt sig fint til emnet, hvorimod delemnet om spin ved forfatter Hanne 
Faldborg drejede sig mere om sladder end om spin. 

Kurset bør fremover placeres i maj måned, altså inden politikerne går på sommerferie. 

De 2 sidste kurser blev afviklet på Skarrildhus med emnerne ”Sang, musik og livsglæde” og ”Kunst og 
kultur”. Det første kursus udmærkede sig med et fortættet og varieret program med bl.a. en stor musi-
kalsk oplevelse den første aften. 

Også stor tilfredshed med det andet kursus. Et lille minus var dog, at de samme to foredragsholdere, 
Malou Erritzøe og Rasmus Olsen, var på 3 timer den ene dag og 4 den næste. Fremover bør det fordeles 
på flere. 

Opbakning til de kritiske bemærkninger fra flere årsmødedeltagere. 

De samlede evalueringsskemaer fra kursisterne er ikke færdigbehandlet. 

Nordisk Pensionisttræf: 

Foregik i Sigtuna nord for Stockholm. Et veltilrettelagt træf. Gode ture i Stockholms nærområde. 

Der bør fremover deltage en sekretariatsmedarbejder fra foreningen for at undgå for mange praktiske 
forhold for vort hovedstyrelsesmedlem. Et enigt årsmøde støtter kravet om deltagelse af mindst en se-
kretariatsmedarbejder. 

 

 

10. Kongres 2011 
 

Dagsordenen blev gennemgået: 
1. Mødets åbning og valg af dirigenter 
2. Forretningsorden 
3. Formandens beretning 
4. Lærerprofessionen og undervisningsopgaven 
5. Det lokale og centrale arbejde med arbejdstidsaftalen 
6. Principprogrammet 
7. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter 
8. Forslag om løn og honorarer til foreningens formand, foreningens  

næstformand, foreningens øvrige forretningsudvalgsmedlemmer samt til hovedstyrelsens 
øvrige almindelige medlemmer inkl. formanden for Lærerstuderendes Landskreds 

9. Valg af formand– for perioden: Fra afslutningen af den ordinære kongres 2011 til afslut-
ningen af den ordinære kongres 2015 

10. Valg af næstformand– for perioden: Fra afslutningen af den ordinære kongres 2011 til af-
slutningen af den ordinære kongres 2015 

11. Valg af revisorer og revisorsuppleant– for perioden 1.1.2012 – 31.12.2015 
12. Årsrapport for 2009 og 2010 
13. Fastsættelse af kontingentet for 2012 og kontingentramme for 2013 
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14. Eventuelt. 
 

Dagsordenen gav ikke anledning til bemærkninger. Greta Jørgensen opfordrede de årsmøderepræsentan-
ter, der har mulighed for det, til at møde op som tilhørere på balkonen, især ved åbningen og formands-
talen. 

 
11. Hjemmesiden 

 

Desværre har sygdom hos en medarbejder i foreningen bevirket, at arbejdet med hjemmesiden ikke er 
påbegyndt. Forhåbentligt vil der efter sommerferien kunne etableres en tættere kontakt mht. til emner, 
der skal optages på DLF’s hjemmeside. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvilke emner der 
skal på hjemmesiden. Når der foreligger et forslag hertil, vil dette blive rundsendt til de kongresdelegere-
de. 

Endnu en gang blev vigtigheden af de lokale kredses hjemmesider understreget. Disse hjemmesider er et 
vigtigt supplement til DLF’s hjemmeside. 

Børge Pedersen har taget kontakt til Folkeskolen med henblik på at få oplysninger om, hvor langt man er 
nået i planlægningen af communities – en form for debatforum. 

Der er imidlertid ikke kommet nogen tilbagemelding, men en artikel i ”Undervisere” august 2011 beskri-
ver fremtiden for bladet ”Folkeskolen”. 

Her gives der udtryk for, at der bliver bedre plads til at deltage og følge med i de mange blogs, meninger 
og debatindlæg, og at mange grupper vil kunne bruge de nye små undersites, hvor der kommer faglige 
nyheder, og hvor faggruppen selv kan bidrage. 

Der er ikke på nuværende tidspunkt udmeldt en tidshorisont. 

 
 
Efter dette punkt blev den samlede beretning sat til afstemning, jf. dirigentens opdeling af debatten. 
 
Formandens beretning godkendt med akklamation. 

 
 

12.  Eventuelt 
 

Lærerne i Ballerup og Randers har fået al deres arbejdstid på mødeplanen, hvilket giver store frustratio-
ner. 
Ole Lyngsie, kreds 21 (Ballerup) fortalte, at pensionisterne i Ballerup gerne vil vise deres solidaritet med 
de aktive kolleger. Denne moralske støtte sker ved, at pensionister går ud på skolerne og laver kaffe til de 
aktive. 
 
Kaja Rasmussen, kreds 21, opfordrede nuværende og kommende pensionister til at tænke sig godt om, 
hvis de har tanker om at undervise nogle timer, især når man betænker, at kommunerne fyrer lærere. En 
opfordring til at vende problematikken i de forpligtende kredssamarbejder. 
 
Keld Pedersen, kreds 130, konstaterede, at Folkeskolen ikke havde sendt en medarbejder til årsmødet, 
men udtrykte tilfredshed med, at der i den seneste tid havde været artikler i Folkeskolen, som berørte 
vores område. 
 



7 

Spørgsmål om videregivelse af dette referat blev rejst. 
Referatet fra årsmøder bliver udsendt til mødedeltagerne, dermed også til de forpligtende kredssamar-
bejder. Det vil ikke være en god ide bare at videresende referaterne til alle medlemmer, men en bearbej-
delse af referaterne, måske som et nyhedsbrev, kan anbefales. 

 
Greta Jørgensen takkede Per Thornberg for hans indsats både som kongresdelegeret og som dirigent på 
årsmøder, ligesom Greta takkede Fløj for hans mangeårige indsats i DLF, både som HST medlem og 
kongresdelegeret. 
 

Uden for referat 

Mødeplan for 2012: 

 Årsmøde: 22. - 23. august 2012 Frederiksdal 

 Seniorkursus: 6. – 8. juni 2012 Frederiksdal 
 9. - 11. juli 2012 Gl. Avernæs 
 11. – 13. juli 2012 Gl. Avernæs 
 16. – 18. juli 2012 Skarrildhus 
 18. – 20. juli 2012 Skarrildhus 
 
 Nordisk Pensionisttræf: 11. – 15. juni 2012 Vasa i Finland. 
 
PS. Efter mødet og en undskyldning vil Greta med tilbagevirkende kraft takke Børge Pedersen for hans 

arbejde som referent! 

 
Børge Pedersen, referent 


