
Danmarks Lærerforening 

Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn 

Pensionistforum 

Nyborg d. 13.10.2014 

Foreløbigt (Se punkt 1.)   referat fra 

Møde i Pensionistforum torsdag den 9. oktober 2014 kl. 10.00 – 12.00 

i  Odense Lærerforenings Lokaler, Klaregade 19.4., 5000 Odense 

Mødedeltagere: Elisabeth Kirk Esmann, Torben Møller Pedersen, Leif Christensen, Ole Larsen, 

Keld Tygesen, Keld Hansen, Søren Aagesen og Viggo Jensen.  

 

Afbud fra: Lis Grüner Hansen, Finn Søberg, Jørgen Krongaard Christensen, Lene Veel Møller, 

Gert Louw, 

 

Dagsorden: 

1. 

Godkendelse af denne dagsorden samt referat fra 11. august 2014. 

 Leif Christensen er også mødedeltager. 

 

Når vi godkender referatet fra sidste møde er der ofte gået flere måneder. Vi kikker lidt på 

hinanden, og nogle har måske lidt svært ved at huske detaljer fra sidst. Vi vedtog derfor fremover  

  

 at referaterne godkendes ved, at der først udsendes et foreløbigt referat.   Medlemmerne har 

herefter 14 dage til at gøre indsigelser. Herefter udsendes det endelige referat, der er godkendt, 

såfremt der ikke kommer yderligere indsigelser. 

 

Indsigelsesfrist for dette referat er : 27. okt. Kl. 12.00. 

    
2. Siden sidst. 

 

     a.   Hovedstyrelsen.  Iab. 

     b.   Kongressen (v./Torben) 

            Lønkrav: Reguleringsordningen og central løndannelse. 

            Læreruddannelsen: Pensionisterne støttede DLF’s holdning vedr. 5. årig uddannelse. 

           Situationen i skolen: Arbejder for at sikre forberedelsestid, der står  i relation til    

           undervisningstiden. 

 



     c.    Kredsene.  

            Arbejdsbetingelserne for udvalgsmedlemmerne i pensionistudvalgene: Man kan efterhånden 

            mærke at besparelserne i især de mindre kredse giver mindre hjælp fra kredsen til 

            pensionistudvalgene. Manglende sekretærbistand kan mærkes. 

 

3.  Særlig gode arrangementer. 

            God erfaring med heldagsture, hvor man både har det sociale og det faglige indhold med. 

 

4. Årsmøde 2014 /v Årsmødedeltagerne: 

              Beretning og referat var sendt ud på forhånd. Ingen særlige bemærkninger og spørgsmål. 

      

 

5.  Problemer omkring arr. og ture 

 

                Det kniber jævnligt med tilmelding til flerdagsture til almindeligw rejseture, hvorimod 

                specielt tilrettelagte ture og endagsture (se under pkt 3.) har pæn tilslutning. 

                Årsagen kunne være, at en del af de yngre pensionister ønsker at rejse selv på  

                individuelle ferier, hvad vi ikke rigtig kan gøre noget ved. Vi drøftede lidt frem og tilbage 

               og besluttede at se tiden an. 

                 

 

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

 

              Der var ikke inden mødet og heller ikke på mødet nogle ønsker til emner, så vi kører lidt på    

              lavt blus, med de faste punkter, vi har. 

 

 

 

 

 

7.  Eventuelt. 

     Næste møde:   d.24. marts 2015   

  

Kreds 86  medbringer brød til mødet d.24. marts 2015 

 

Venlig hilsen 

Søren Aagesen 


