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Referat fra Fraktion 4’s Årsmøde. 
Sinatur Hotel Frederiksdal den 27. - 28. august 2015. 

 
 

Til stede var 1 HST-medlem, 10 kongresdelegerede og 41 årsmøderepræsentanter, 3 som suppleanter, i 
alt 52 deltagere. 

 
1. Mødets åbning ved HST-medlem Greta Jørgensen. 
 
Greta Jørgensen bød Årsmødet velkommen. 

 
2. Valg af dirigent.  
 
Monika Stabel Nielsen, kreds 127, blev valgt. 

 
3. Valg af referent. 
 
Børge Pedersen, kreds 017, blev valgt. 
 

4. Valg af stemmetællere og valgudvalg 
 
Per Thornberg, kreds 111(formand), Viggo Frederiksen, kreds 020, og Keld Pedersen, kreds130, valgt 

 
5. Godkendelse af forretningsorden. 
 
Godkendt. 

 
6. Formandens beretning ved hovedstyrelsesmedlem Greta Jørgensen. 
 

Formandens beretning vil blive udsendt pr. mail til alle mødedeltagere sammen med referatet. 
 
Dirigenten foreslog nedenstående opdeling af debatten: 
 

a) Indledning og historik 
b) Arbejdet i FKS 
c) Medlemstal og kontingent 
d) OK 15 
e) ILO 
f) Konsekvenser af folkeskolereformen og lov 409 
g) Kongres 
h) Hovedstyrelsesvalg 
i) Seniorkurser og Nordisk Pensionisttræf 

 
Ad a. Greta Jørgensen spurgte Årsmødet, om det stadig var relevant med gennemgang af historikken. 

Der var bred enighed om relevansen i denne gennemgang, bl.a. fordi der hvert år er nye 
repræsentanter på Årsmødet. 
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b. Der var kritik fra formanden, fordi det stadig kniber med fremmøde fra enkelte FKS’er. Også i 
år er der FKS’er, der ikke sender 4 Årsmøderepræsentanter. Det kunne være ønskeligt, at 
tovholderne for pensionistforaene i disse FKS’er ville være mere udfarende gerne i et 
samarbejde med kredsformændene. 
Flere repræsentanter gav udtryk for, at man fremover ønskede uddybning af dagsordenen, især 
med henblik på angivelse af temaer i formandens beretning. Dette kunne bidrage til en mere 
kvalificeret debat på de møder, der i FKS blev afholdt som forberedelse af Årsmødet. Et 
udgangspunkt kunne være Anders Bondos skriftlige beretning til kongressen. 
Hvert år drøfter de kongresdelegerede på deres forberedende møde til Årsmødet, hvilke temaer 
der kan være elementer i formandens beretning, men det skal understreges, at det er forslag til 
beretningen. Formanden kan få ny viden efterfølgende, således at noget kan udelades og andet 
medtages. Problematikken ligger i, at der kun er krav om en mundtlig beretning og ikke en 
skriftlig beretning til Årsmødet. 
Årsmødet ønskede praktiske anvisninger på, hvordan man fremover kan løse dette problem. 
En løsning kunne være, at de enkelte FKS’er indbød en af de kongresdelegerede eller HST-
medlemmet til at informere om beslutningerne på deres forberedende møde. 
Problematikken har sammenfald med dagsordenen punkt 9. 
Der blev endvidere udtrykt tilfredshed med kontingentoversigten. Enkelte steder har den været 
et godt udgangspunkt for en forhøjelse af midlerne til pensionistarbejdet i kredsen.  

  
c. Faldet i medlemstallet hos de aktive er stagneret, mens der i fraktion 4 for første gang er en 

betydelig stigning i faldet. Antallet af OK-ansatte, der går på pension er stigende. Som bekendt 
er kontingentet for denne gruppe ikke fradragsberettiget. Greta Jørgensen oplyste, at hun vil 
rette henvendelse til medlemskontoret for at få undersøgt, om der er et stigende antal OK-
ansatte, der udmelder sig af foreningen, når de går på pension. Et differentieret kontingent til 
DLF kunne være løsning på dette problem. Også det lokale pensionistarbejde kan have 
indflydelse. Lokalkredsen bør være meget opmærksom på dette område, fordi man også her 
mister kontingentindtægter. Flere kredse afholder informationsmøder for kommende 
pensionister. Man skal overveje, om man på disse møder ikke kun orienterer om 
pensionsforhold, men også informerer om det lokale og centrale pensionistarbejde. 
Endvidere udspandt der sig en debat om betaling ved arrangementer, om hvor vidt ægtefæller, 
der har udmeldt sig ud af foreningen, kan deltage. 

 
d. Årsmødet tog resultatet af OK 15 til efterretning uden den store debat. En enkelt hæftede sig 

ved Anders Bondos udtalelse, at resultatet skulle være ”købekraftforbedrende”. Dette nye 
begreb var ud lukkende hæftet på den kommende overenskomstperiode. 
Et enigt Årsmøde støttede ovenstående. 

 
e. DLF og FTF’s klage til FN’s faglige organ gav anledning til en stor ”næse” til den daværende 

regering. Man må desværre konstatere, at det på nuværende tidspunkt ikke har givet anledning 
til ændringer i OK 15, og at man stadigvæk ikke respekterer den ”danske model”. En kort 
debat kom til at handle om den manglende solidaritet, som LO, især Dansk Metal, havde udvist 
ved konflikten i 2013. 

 
f. Emnet er p.t. højaktuelt, da medierne i den grad har artikler, læserbreve, udtalelser fra 

politikere. 
 Fra sidstnævnte gruppe er der nu fra ministeren fremkommet et hyrdebrev til kommunerne 

vedrørende elevernes lange skoledage. I skyggen af kommunernes selvstyre og at det er 
kommunerne, der ejer skolerne, er det nok så som så, hvor stor effekt dette brev vil få. 

 En positiv tendens kan spores. Det fornemmes, at forældrene nu er bag os. Forældre til børn, 
der inkluderes, er meget utilfredse, forældre til børn i al almindelighed er utilfredse med de 
lange skoledage og er utilfredse med den manglende kvalitet i undervisningen, fordi 
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forberedelsestiden til lærerne de fleste steder er minimeret kraftigt. 30 % af skolerne i Danmark 
er nu privatskoler! 

 
g. Kongressen 2015 afholdes 8. - 10. september i Tivoli Kongrescenter. 
 Den endelige dagsorden er følgende: 

 

1. Mødets åbning og valg af dirigenter  
2. Forretningsorden  
3. Formandens beretning  
4. Principprogrammet  
5. Ændring af dele af Danmarkslærerforenings vedtægter  
6. Forslag om løn og honorarer til foreningens formand, foreningens næstformand, 

foreningens øvrige forretningsudvalgsmedlemmer samt til hovedstyrelsens øvrige 
almindelige medlemmer inkl. formanden for Lærerstuderendes Landskreds 

7. Valg af formand 
For perioden: Fra afslutningen af den ordinære kongres 2015 til afslutningen af 
den ordinære kongres 2019 

8. Valg af næstformand  
For perioden: Fra afslutningen af den ordinære kongres 2015 til afslutningen af 
den ordinære kongres 2019 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
For perioden 0.01.2016 – 31.12.2019  
10. Årsrapport for 2013 0g 2014 
11. Fastsættelse af kontingent for 2016 og kontingentramme for 2017 
12 Eventuelt 

 
Vedr. punkt 5 er der forslag om bl.a. reduktion af antallet af almindelige 
hovedstyrelsesmedlemmer med 2, og at der kun skal afholdes kongresser hvert andet år. Som 
følge heraf skal det ligeledes være muligt kun at afholde kredsgeneralforsamlinger hvert andet 
år. 
Forslaget om kongresser hvert andet år gav anledning til en kort debat. Nogle mente, at det var 
vigtigt, at hovedstyrelsen mødte kongressen én gang om året, så derfor anbefaledes det at 
stemme nej, også fordi man mente, at det betød en udhuling af demokratiet. 
Tilhængerne påpegede, at hovedstyrelsesmedlemmerne og formandsskabets nære kontakt med 
kredsene er en styrkelse af medlemsdemokratiet. Endvidere har man i de seneste år oplevet 
”tynde” kongresser, når det har været en ”lille” kongres. 
På årsmødet var der en udbredt stemning for kongres hvert andet år. 

 
h. Valget er udskrevet med opslag i Folkeskolen af 13. august 2015. Fraktion 4’s nuværende 

hovedstyrelsesmedlem, Greta Jørgensen, genopstiller ikke. 
Greta Jørgensen peger på Birgit Bruun, kreds 41, som sin afløser og opfordrede Årsmødet til at 
give hende sin støtte og opbakning. 
Birgit Bruun opstiller som hovedstyrelsesmedlem for fraktion 4. Hun redegjorde for, hvorfor 
hun opstiller: Er opfordret til at opstille, har erfaring med det faglige arbejde i fraktion 4, både 
centralt og lokalt, en spændende udfordring, ved hvad det indebærer at være 
hovedstyrelsesmedlem og ikke mindst, fordi hun har samlet et godt hold, Børge Pedersen, kreds 
17 som 1. suppleant og Monika Stabel Nielsen, kreds 127, som 2. suppleant. 
Mødedeltagerne fik dernæst mulighed for at læse valgoplægget. 
Da Birgit Bruun også opstiller som kongresdelegeret gav det anledning til spørgsmålet om det 
tekniske, hvis Birgit blev valg som kongresdelegeret. Ingen problemer her, da Birgits 1. 
suppleant som kongresdelegeret i så fald vil indtræde som kongresdelegeret. 
Birgit opfordrede derefter Årsmøderepræsentanterne om at være stillere til sit kandidatur. 
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Årsmødet udtrykte stor tiltro til Birgit Bruun. 
Dirigenten spurgte Årsmødet, om det var vidende om, at andre opstillede som 
hovedstyrelsesmedlem. Dette var ikke tilfældet. 
 

i. Som sædvanlig en stor succes og oplevelse for kursusdeltagerne. Især Nordisk Pensionisttræf i 
Island var meget vellykket. En skam, at der kun deltog 23 ud af 25 mulige her, men prisen har 
nok afholdt nogle. 
 

Herefter blev formandens samlede beretning sat til afstemning og enstemmigt godkendt med 
akklamation. 

 
7. Valg af kongresdelegerede fra fraktion 4 for perioden 1.4.2016 til 31.3.2018 
 
Forud for årsmødet var der indkommet 10 kandidatforslag: 
 
Kandidatforslag til valg af kongresdelegerede fra fraktion 4  
for perioden 1. april 2016 til 31. marts 2018  
 

Kandidat  1. suppleant  2. suppleant  

Birgit Bruun, kreds 41  
Kirkegade 18  
4000 Roskilde 

Anna W. Pedersen, kreds 41  
Blommehaven 5  
2680 Solrød Strand 

Annie Hass, kreds 51  
Torslundevej 48  
4520 Svinninge 

Knud Damgaard 
Christensen, kreds 93  
Hejrevej 13  
6500 Vojens  

Poul Krebs Lange, kreds 93  
Odinsvej 43  
6100 Haderslev 

Per Thornberg, kreds 111  
Duedal, Tandholtvej 5  
6000 Kolding 

Lis Grüner Hansen, kreds 
82  
Freltoftevej 47  
5792 Årslev 

Torben Møller Pedersen, kreds 86  
Præstemarken 15  
5700 Svendborg 

Elisabeth Kirk Esmann, kreds 
84  
Duedalen 8  
5492 Vissenbjerg  

Leif Jørgensen, kreds 103  
Nøddeplantagen 27B  
7000 Fredericia 

Knud Aa. Hvenegaard  
Schumacher, kreds 113  
Egevang 6, Brejning 
7080 Børkop  

Sine Preston, kreds 113  
Tiufkærvej 142  
7000 Fredericia  
 

Greta Jørgensen, kreds 17  
Normasvej 15  
2000 Frederiksberg 

Rene Reinhold Larsen, kreds 21  
Fuglehavevej 106  
2750 Ballerup 

Lone Mygind Møller, kreds153  
Østerbro 35E, 4.  
9000 Aalborg  

Jørn Kokkendorff, kreds 
133  
Fasanvej 13  
8210 Aarhus V 

Knud Erik Jensen, kreds 134  
Mølleparken 13  
8400 Ebeltoft 

Anders Christensen, kreds 131  
Sanatorievej 2  
8680 Ry  

Monika Stabel Nielsen, 
kreds 127  
Vesterhavsgade 7  
6990 Ulfborg  

Preben Vils Pedersen, kreds 122  
Fresiavej 24  
6990 Skjern  
 

Ingelise Bragh, kreds 140  
Spangsberg Alle 20  
8800 Viborg  
 

Børge Pedersen, kreds 17  
Pernillevej 14  
2400 København NV 

Søren Frederiksen, kreds 17  
Åkandehaven 126  
2765 Smørum 

Birger Christian Nielsen, kreds 
14  
Lilletoften 68, st. tv.  
2740 Skovlunde  

Kaja Rikki Eggers 
Rasmussen, kreds 21  
Pilehøjvej 43  

Vinnie Plenaa, kreds 15  
Roskildevej 100, 1. th.  
2000 Frederiksberg  

Annette Villaume, kreds 23  
Dyreholmen 9  
2730 Herlev  
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2750 Ballerup    

Mogens Ryberg, kreds 153  
Lavendelparken 26  
9310 Vodskov 

Per Rysbjerg, kreds 145  
Nørre Mølle 33  
7700 Thisted 

Inger Ørskov, kreds 151  
Strandvej 26, 1. tv.  
9500 Hobro  

 
Da der ikke var flere opstillede kandidater, er ovenstående er valgt. 

 
8. Orientering om valg af årsmøderepræsentanter for perioden maj 2016 til maj 
2018 
 
Der blev givet en orientering af Greta Jørgensen og en opfordring til, at man i FKS gør opmærksom på, 
at tillidshvervet skal tages alvorligt, og at de valgte sørger for, at suppleanterne møder op ved forfald. 

 
9. Indkomne forslag 
 

Forslag til Årsmødet 2015 fra Pensionistforum Syd 

Udover referatet fra Årsmødet, som i henhold til referat fra Fraktion 4’s Årsmøde 21.-22.8. 2014 
kan formidles, som man ønsker, sendes flg. referater fra de kongresdelegeredes møder med 
Fraktion 4’s hovedstyrelsesmedlem 

 Intromøde for nyvalgte kongresdelegerede 

 Årsmødeforberedende møde 

 Kongresforberedende møde 

til tovholderne i de forpligtende samarbejder. 
Tovholderne videresender til medlemmerne af de forpligtende samarbejder. 

Per Thornberg, kreds 111, motiverede på Pensionistforum Syds vegne forslaget, ved bl.a. at påpege, at 
de kongresdelegerede havde ændret proceduren for udsendelse af referaterne, da det udelukkende er 
referatet fra Årsmødet, der bliver udsendt. Endvidere mente man, at referaterne havde ændret karakter i 
indholdet efter, at Børge Pedersen er blevet valgt som referent, idet referaterne nu udelukkende er 
beslutningsreferater. Man ønskede, at referaterne fra ovenstående møder blev udsendt, da det ville 
højne informationsniveauet i FKS. 
Andre gav udtryk for det uhensigtsmæssige i at udsende referater til personer, der ikke selv har været til 
stede. 
Børge Pedersen pointerede, at der ikke var sket en ændring i, hvilke referater, der bliver udsendt. Det 
har altid været sådan, at det kun er mødedeltagerne, der modtager referatet fra mødet. 
Per Thornberg opfordrede de kongresdelegerede til at drøfte, hvordan man kunne informere 
Årsmøderepræsentanterne inden Årsmødet. Endvidere erkendte han, at referaterne fra intromødet 
(arbejdsmøde for de nyvalgte kongresdelegerede) og kongresforberedende møde (tidsmæssige årsager) 
ikke var i spil. Tilbage stod så referatet fra det forberedende møde til Årsmødet. 
Det blev understreget, at personlige noter fra hovedstyrelsesmedlemmet ikke var omfattet af denne 
debat. I forlængelse heraf blev Birgit Bruun spurgt, om hun også vil udsende noter fra 
hovedstyrelsesmøderne, hvis hun bliver valgt. Dette bekræftede hun. 
Debatten udmundede i følgende forslag fra Søren Aagesen, kreds 80: 
 

Hovedstyrelsesmedlemmet og de 10 kongresdelegerede drøfter frem til næste Årsmøde, hvorledes man informerer 
årsmøderepræsentanterne om indholdet i gruppens arbejde. 
 

Pensionistforum Syd trak derefter sit forslag. 
Det fremsatte forslag fra Søren Aagesen blev herefter sat til afstemning og godkendt. 
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Punktet blev afsluttet med tilkendegivelse af, at det havde været åben og konstruktiv debat. 

 
10. Eventuelt 
 
Eric Brown, kreds 33, spurgte om, hvilke tanker foreningen har gjort sig for at fastholde de OK-ansatte 
ved pensionering. Der henvises til punktet under formandens beretning. 
 
Børge Pedersen holdt en afskedstale for Greta Jørgensen og takkede hende for det store arbejde, hun 
har gjort som hovedstyrelsesmedlem. 
 
Birgit Bruun mindede om, at på det kommende årsmøde er en af arbejdsopgaverne erfaringsudveksling. 
 
 
 

3. september 2015. Børge Pedersen, referent 

 

 

Årsmødet sluttede kl. 10.15. Derefter havde næstformand Dorte Lange et indlæg om 
folkeskolereformen og lov 409. 
Et spændende indlæg, som gav stof til eftertanke hos deltagerne. 
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Nyttige oplysninger: 

Mødeplan for 2016: 

Årsmøde:  25. - 26. august 2016.  Storebæltcentret 

Seniorkurser: 27. - 29. juni 2016 Seniorkursus 01, Frederiksdal: Politik og Christiansborg. 

4. – 6. juli 2016  Seniorkursus 02, Gl. Avernæs: Film 

6. - 8. juli 2016  Seniorkursus 03, Gl. Avernæs: Øl og lokalhistorie. 

11. - 13. juli 2016 Seniorkursus 04, Skarrildhus:   Kunst og kultur. 

Nordisk Pensionisttræf: 13. - 17. juni 2016 Danmark, Storebæltcentret 
 

Mødedatoer 2016 for fraktion 4’s kongresdelegerede: 
 

5. april 2016    Introdag     K 32 

26. – 27. juli 2016  Årsmødeforberedelse  Sixtus 

25. – 26. august 2016  Årsmøde     Storebæltcentret 

8. – 9. september 2016 Kongresforberedelse   Sixtus 

13. – 16. september 2016 Kongres     København 

 
Oversigt over tovholderne: 
 

FKS 
Antal 
kredse 

Tovholder 
Tovholders 
mailadresse 

Hovedstaden 
Øst 

8 
Ulla 
Erlandsen 

uerlandsen@dlf.org 

Hovedstaden 
Vest 

10 Lene Jensen 010@dlf.org 

Nordsjælland 9 
Steen 
Madsen 

shma@dlf.org 

Sjælland på 
tværs 

8 Peter Bilde pbf@dlf.org 

Sjælland Syd 5 
Dorthe 
Jørgensen 

doraage@post.tele.dk 

Pensionistforum 
Fyn 

6 
Søren 
Aagesen 

saagesen@hotmail.com 

Pensionistforum 
Syd 

6 
Per 
Thornberg 

per@thornberg.org 

Mavebæltet 
 

6 
Leif 
Jørgensen 

Leif.joergensen5@skole
kom.dk 

Østjylland 
 

8 
Keld 
Pedersen 

krzp@mail.dk 

Midt/Vest 
 

5 
Helen 
Sørensen 

121@dlf.org 

Region 
Nordjylland 

6 
Mogens 
Ryberg 

mryberg@stofanet.dk 

 


