
Danmarks Lærerforening 

Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn 

Pensionistforum 

Nyborg d. 07.09.2012 

Referat fra :  

Møde i Pensionistforum mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 – 12.00  

I Odense Lærerforenings Lokaler, Klaregade 19.4., 5000 Odense 

 

 

Mødedeltagere:   Lene Veel Møller, Lis Grüner Hansen, Keld Tygesen, Edmond Pedersen, Ann 

Jeppesen, Keld Hansen, Finn Søberg, Elisabeth Kirk Esmann og Søren Nedergaard Aagesen. 

Viggo Jensen mødt for John Kølhede. 

Afbud fra:   Kirsten Bundgård, Jørgen Krongaard Christensen, John Kølhede, Anette Thysen. 

Vi var enige om, at det er den, der melder afbud, der giver suppleanten besked. Det er vigtigt i 

det mindste at sørge for at kredsen er repræsenteret. 

Dagsorden: 

 
 

1. Godkendelse af denne dagsorden samt referat fra d. 2. maj 2012. 

I.a.b. 

 

2. Siden sidst. 

Ny deltagerliste da Odense jf. sidste referat har ændret rep. 

Hovedstyrelsen 

Kongressen 

Kredsene.  

3. Årsmøde 2012: 

a. Udsendelse fra DLF. Se bilag. 

Vi drøftede dagsorden og oplæg til årsmødet. Edmond havde været til forberedende møde 

og redegjorde for baggrunden til vedtægtsændringer omkring valg af kongresdelegerede for 

fraktion 4. 

Vi drøftede en række spørgsmål herunder: 

Det demokratiske i at årsmødet vælger kandidaterne frem for det direkte valg. 

Antallet af delegerede, der nu fastsættes til 10 mod tidligere højst 10. 

Hvem kan opstilles som kandidater med mulighed for kandidater, der ikke i forvejen er 



årsmødedeltagere. 

 

Gretas beretning og referat fra årsmødet udsendes med dette referat. 

4. Tidspunkt for udarbejdelse af program for pensionistaktiviteter i kredsene. Kan noget 

koordineres? 

Kredsene fremlagde hver for sig deres tidspunkter for planlægning: 

Kreds 80: Planlægger løbende og udsender halvårsplaner for jan.-juni og aug.-december 

Kreds 82:  Planlægger for et kalenderår, men ønsker at planlægge for et skoleår 

Kreds 83:  Planlægger i maj for et skoleår 

Kreds 84:  Planlægger feb. marts for et kalenderår 

Kreds 86:  Planlægger maj-juni for et skoleår 

Kreds 87:  Planlægger i maj for et skoleår.  

  

Ud fra dette drøfter vi næste gang, om der er mulighed for en koordinering. 

5. Næste møde 

25. oktober 2012 kl. 10 - 12. 

 

  

6. Eventuelt 

 

Kreds 83 medbringer brød til mødet d.25. oktober 2012 

 

Venlig hilsen 

Søren Aagesen 


