
Danmarks Lærerforening 

Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn 

Pensionistforum 

Nyborg d. 25.04.2013 

Referat fra: 

Møde i Pensionistforum mandag den 22. april 2013 kl. 10.00 – 12.00  

i Odense Lærerforenings Lokaler, Klaregade 19.4., 5000 Odense 

 

Mødedeltagere: Lis Grüner Hansen, Ann Jeppesen, Finn Søberg, og Søren Nedergaard 

Aagesen, Jørgen Krongaard Christensen, Lene Veel Møller, John Kølhede, Elisabeth Kirk 

Esmann og Torben Møller Pedersen. 

Afbud fra:  Edmond Pedersen, Anette Thysen, Keld Tygesen, Keld Hansen, 

Dagsorden: 

 

1. 

Godkendelse af denne dagsorden samt referat fra d.14 . januar 2013. 

Taget til efterretning. 

2.  

Siden sidst. 

 

Lærerkonflikten. 

 

Hovedstyrelsen. 

 

Kredsene.  

 

3.   

Særlig gode arrangementer 

Carl Erik Lundgaard,  

Handicappet (børnelammelse) musiker, der fortæller levende om sit eget liv. 

Tlf.: 21704734,  

Mail: ce@cemusik.dk   

 

. 

mailto:ce@cemusik.dk


Besøg på Sprogø i Storebælt.  

Natur og historie. 

Besøg bestilles gennem Nyborg Turistforening: 

www.visitnyborg.dk 

 

 

4. 

24.timers internatkursus for pensionister på Gl. Avernæs.  

Vi må drøfte: Ideer, økonomi m.v. 

Såfremt vi vil arbejde videre kunne vi  nedsætte et udvalg, der udarbejder et konkret forslag, som 

vi kan gå tilbage til kredsene med. 

Vi drøftede igen frem og tilbage. Der var enighed om, at vi ikke kunne gennemføre et 

internatophold uden kraftig støtte fra de lokale kredse. Den nuværende situation med lock-out og 

hvad det fører med sig efter et forventet regeringsindgreb gør, at vi ser tiden an og ikke finder at 

det er lige nu, vi arbejder videre med et sådant projekt. 

 

5. 

Kontingentoversigt for frak. 4  på landsplan 
Jeg har modtaget kontingentoversigt på landsplan. Vedlægges som bilag. 

Drøftes på mødet. 

Efter kort drøftelse tog vi den til efterretning. 

En evt. ajourføring af oplysningerne foretages af pensionistudvalgene i de enkelte kredse. 

http://www.visitnyborg.dk/


6. 

Drøftelse af kandidatforslag til kongresdelegerede for fraktion 4. 
 

OBS: Beskrivelse af regler for valg af delegerede på følgende sider til denne dagsorden. 

Den endelige tekst forsøger jeg at få fat i og sende til jer inden mødet. 

Fra sidste møde: 

Vi snakkede frem og tilbage om mulige kandidater fra Fyn. 

Vi har indtil videre 3 mulige personer, der ville være villige til at stille op: 

Torben Møller Pedersen, Svendborg. 

Lis Grüner Hansen, Odense. 

Søren Aagesen, Nyborg. 

Vi startede med lige at gennemgå de udsendte valgregler fra Hovedstyrelsen. 

Valget udskrives senest 31.maj 2013. 

Vi var enige om i dette forum kun at opstille 1 kandidat. 

Der blev stillet konkret forslag om en kandidat, der så havde de to andre som suppleanter. 

Søren kontakter Greta med henblik på afklaring af kandidaters tilstedeværelse på årsmødet, 

hvis en kandidat ikke i forvejen er medlem af årsmødet. 

Vi fortsætter vores drøftelse på næste møde. 

 

 

7. 

Næste møde:     Mandag d. 10. juni kl. 10.00-12-00 

 

8. 

Eventuelt. 

Kreds 86  medbringer brød til mødet d.10. juni 2013 

 

Venlig hilsen 

Søren Aagesen 

 


