
Danmarks Lærerforening 

Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn 

Pensionistforum 

Thurø d. 30.-8.-2016 

 
Møde i Pensionistforum mandag den 29. august 2016 kl. 10.00 – 12.00 

i  Odense Lærerforenings Lokaler, Klaregade 19.4., 5000 Odense 
 

Mulige mødedeltagere: Jørgen Krongaard Christensen, Steen Bak Henriksen, Gert Louw, 
Ole Larsen, Lis Grüner Hansen, Birger Gormsen, Mogens Døør, Elisabeth Kirk Esmann, 
Maja Ruengkratok, Torben Møller Petersen, Leif Christensen, Hanne Svenningsen og 
Keld Hansen. 
Afbud: Gert Louw, Hanne Svenningsen og Keld Hansen. 

 

Referat: 

 
 

1. Godkendelse dagsorden. 
Dagsorden godkendt med den tilføjelse, at vores delegeret gives plads til referat fra møder 
i.f.m. fraktion 4 under punkt 4. Indsættes som fast punkt fremover. 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 3.-5.-16. 
Referat godkendt 
 
3. Valg af tovholder/koordinator. 

Fagpol har meldt tilbage, at det ikke er en kredsformand, der overtager tovholder opgaven, 
idet det påhviler fr. 4 selv at vælge en blandt egen midte. 
Efter en drøftelse af opgavens omfang blev der truffet en beslutning. 
Lis forsætter med at være mødeleder på selve møderne samt booker mødelokale. 
Tovholder indkalder til møder/udsender dagsorden samt er kontaktperson til DLF. 
Steen Bak Henriksen blev valgt. Torben giver DLF samt Birgit Brunn besked. 
 
 
4. Siden sidst. 
A. Hovedstyrelsen 
Vedtægtsændring på kongressen vedr. årsmødet, som foreslås flyttet til februar måned, da 
årsmøde og kongres p.t. er placeret umiddelbart efter hinanden og giver ”mødetrængsel”. 
 
B. Den kongresdelegerede 
Lis har været til ”årsmødeforberende” møde, hvor årsmødet blev drøfte og planlagt 
herunder drøftelse af dagsorden og beretning. 
Der blev lagt planer for de næste pensionistkurser samt drøftet muligheden for et 5. 
kursus.  



 
C. Kredsene. 
80 – Hele programmet for fr. 4. ligger på kredsens hjemmeside. 
83 – Rigtig god udflugt til Fregatten Jylland/Moesgård. 
        Foredrag planlagt sammen med kr. 84 og 87 med Arlette Andersen, som overlevede               
        Auschwitz. 
84 – Besøg på Skolemuseet i Nyborg samt tur til Tønder/Højer. 
86 – Den årlige folder til pensionister er udsendt. 
 
D. Særligt gode arrangementer. 
  
5. Rejseudvalget 
Drøftede på sidste møde en fælles fynsk tur til Færøerne. P.g.a. allerede foretaget 
bookinger i 2017, kan turen første gennemføres i 2018. Der arbejdes videre med turen. 
Udvalget overvejer, om der evt. skal tilbydes en anden tur i 2017. 
 
6. Arbejdet i Pensionistforum fremover. 

Mødefrekvensen er passende. 
 
7. Evt 
Jørgen har som delegeret i LB deltaget i delegeret dag. LB overgår til aktieselskabsform 
men stadig medlemsejet. 
LB er nu blandt de største forsikringsselskaber i landet med omkring 250.000 
forsikringstagere. 
 
Næste møde d. 6. februar 2017, kl. 10-12. 
 
Kreds 87 medbringer brød. 
 
Torben 
Referent. 
 
                                           
 
                                                                                 
 
 


