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Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn 
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Nyborg d. 25.10.2012 

Referat fra:  

Møde i Pensionistforum torsdag den 25. oktober 2012 kl. 10.00 – 12.00  

I Odense Lærerforenings Lokaler, Klaregade 19.4., 5000 Odense 

 

Mødedeltagere:   Lene Veel Møller, Lis Grüner Hansen, Edmond Pedersen, Anette Thysen, Ann 

Jeppesen, John Kølhede, Keld Hansen, Finn Søberg, Elisabeth Kirk Esmann og Søren Nedergaard 

Aagesen. 

Afbud fra:   Kirsten Bundgård, Jørgen Krongaard Christensen og Keld Tygesen 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af denne dagsorden samt referat fra d. 20. august 2012. 

Rettelser til referatet og dagsordenens pkt. 4 

Kreds 82:  Har planlagt for et skoleår, men  planlæggefremover for et kalenderår. 

Kreds 87:  Planlægger i efteråret for et kalenderår. 

Rettelser indarbejdet i dagsordenspunkt 4. 

2. Siden sidst. 

Revision af deltagerlisten 

Hovedstyrelsen 

Kongressen 

Kredsene.  

Vi vedtog fremover at sætte et særligt punkt på der hedder ”særlig gode arrangementer”. 

Mange havde gode oplevelser, men særligt blev ”Industrimuseet” og ”Fængselsmuseet” i 

Horsens nævnt. Tillige Måle Fortælleteater, der tidligere har haft hjemme i Måle på 

Hindsholm, men nu har adresse i Odense. 

 

Nyttige hjemmesider er: 

www.industrimuseet.dk 

www.faengslet2.dk 

www.maalefortaelleteater.dk 

 

 



3. Årsmøde 2012/ved årsmødedeltagerne: 

a. Referat udsendt med referat fra sidste møde i pensionistforum. 

Da nogle af punkterne senere er blevet behandlet af kongressen, hang vores drøftelser af 

kongres og årsmøde lidt sammen. 

Vi drøftede flere af referatets punkter. 

Der var ros til Gretas beretning. 

Særlig punktet vedrørende vedtægtsændring om valg af kongresdelegerede på årsmødet gav 

anledning til snak.  

Vi venter spændt på hovedstyrelsens beslutning om opstilling af kandidater. Der er enighed 

om, at rekrutteringsgrundlaget skal være bredere end årsmødedeltagerne, idet vi finder det 

udemokratisk at udelukke medlemmer fra opstillingsmuligheden. Vi regner med at 

hovedstyrelsen løser dette problem uden skelen til økonomiske betragtninger, således at 

eventuelle kandidater, der ikke i forvejen er årsmødedeltagere kan deltage i punktet ”valg af 

kongresdelegerede” på årsmødet. 

Vi tager punktet opstilling af eventuelle kandidater til kongressen op på næste møde, hvor vi 

så håber at kende til reglerne for opstilling. 

 

 

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

koordineres? 

 

Fra sidste referat: 

Kredsene fremlagde hver for sig deres tidspunkter for planlægning: 

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

Kreds 82:  Har planlagt for et skoleår, men  planlægger fremover for et kalenderår. 

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 efteråret for et kalenderår. 

  

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

De forskellige planlægningsterminer forhindrer ikke et samarbejde, og vi ser ingen grund til 

at koordinere planlægningsprocessen. 

Med hensyn til samarbejde omkring tilbud til kredsenes medlemmers deltagelse i andre 

kredses arrangementer henviser vi til tidligere opfordring om at udarbejde mail-lister, da 

det er en effektiv måde at få udsendt tilbud på. 

Kredse, der endnu ikke bruger mail-lister opfordres til på anden vis at orientere 

pensionistmedlemmer om ledige pladser på andre kredses aktiviteter. 

5. Næste møde: Mandag d. 14. januar 2013 kl. 10 – 12.  

 

  



6. Eventuelt 

 

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

 

Venlig hilsen 

Søren Aagesen 


