
Danmarks Lærerforening 

Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn 

Pensionistforum 

Nyborg d. 7. marts 2011 

Referat fra: 

Møde i Pensionistforum tirsdag den 1. marts 2011 kl. 12.00 – 14.30  

I Øhavets Lærerkreds’ lokaler, Færgevej 32, 5700 Svendborg 

Fremmødte: Lene Veel Møller, Lis Grüner Hansen, Keld Tygesen, Edmond Pedersen, Elisabeth Kirk 

Esmann, Lene Glesner, Kirsten Bundgård, Ann Jeppesen, Finn Søberg og Søren Nedergaard Aagesen, 

Viggo Jensen for Keld Hansen, 

Afbud fra: Jørgen Krongaard Christensen, 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af denne dagsorden samt referat fra d. 23. november.  

i.a.b. 

2. Siden sidst. 

Eventuelt nyt fra Kredsene. 

DLF’s Hovedstyrelse. 

OK 2011 

Det vurderes, at vi nok kommer til at følge den 0-løsning, der kommer til at gælde for de 

aktive medlemmer i det første overenskomstår. Vi venter spændt på, hvad der sker i 

overenskomstens andet år. 

3. Deadlines for pensionistaktiviteter i kredsene. 

Fra sidste referat: 

Vi vil næste gang forsøge at lave en opsamling på deadlines kredsene imellem. En eventuel 

harmonisering heraf vil kunne gøre det nemmere at orientere om hinandens aktiviteter. 

Vi har nu enkelte gange prøvet at invitere pensionistmedlemmer til kredse i andre end egen 

kreds. Der er en vis usikkerhed og tvivl om, om vi når ud til vores medlemmer, der ikke har 

faste arbejdspladser eller bruger kredsenes hjemmesider i større grad. Udsendelse af post 

til medlemmer, når der er tilbud om pladser på relevante aktiviteter, kan nemt være en både 

besværlig og bekostelig affære. 

Vi enedes derfor om, at opfordre kredsene til at oprette maillister over de pensionister, der 

ønsker at få tilbud om aktiviteter.  

Ulemper: Oprettelse tager tid. Vedligeholdelse af mailliste kan være besværligt, og især 

manglende tilbagemeldinger om ændringer i mailadresser kan være et problem. 

Det er svært at få alle med. 



Fordele: Når maillisten er oprettet, er det en nem og billig måde at sende post ud på.  

Den kan bruges til at udsende programmer, særlige tilbud, pensionistinformationer, 

kredsblade, tilbud om deltagelse i udvalgte aktiviteter fra andre kredse, valgoplæg i 

forbindelse med hovedstyrelses og kongresvalg etc. etc. 

 

I kredse, hvor maillister allerede eksisterer, har man gode erfaringer. 

 

Det er pensionistforums opfattelse, at fordelene med tiden vil opveje de ulemper, der måtte 

være. 

4. Udveksling af programmer og ideer. 

Medbring, hvad I ved om aktiviteter for 2011. 

Vi orienterede hinanden om forestående programmer. Der henvises i øvrigt til kredsenes 

hjemmesider. Findes nemt via www.dlf.org  klik på Genvej til din kreds 

De fynske kredse er 080-087 

5. Eventuelt 

 

Næste møde: tirsdag d. 21. juni kl. 12.00-14.30 i Odense Lærerforenings lokaler: 

Klaregade 19,4, Odense 

 

Kreds 83 medbringer brød til mødet d.21. juni 2011 

 

 

 

Venlig hilsen 

Søren Aagesen 

http://www.dlf.org/


 Danmarks Lærerforening 

Det Forpligtende Kredssamarbejde på Fyn 

Pensionistforum 

Nyborg d. 7. marts 2011 

Til Kredsene på Fyn 

Vedrørende: Oprettelse af maillister i den enkelte kreds med pensionistmedlemmer. 

 

Pensionistforum skal hermed opfordre kredse, der ikke allerede har udarbejdet mail-lister 

med pensionistmedlemmer til at oprette sådanne. 

Vi forestiller os listerne som et værktøj til en af måderne at kommunikere til 

pensionistmedlemmerne på.  

 

Kredsenes hjemmesider og Post Danmark eksisterer allerede, men vi er ikke sikre på, at ret 

mange bruger hjemmesiderne til opsøgning af aktiviteter og Post Danmark er en ret dyr 

samarbejdspartner. 

 

Vi har nu enkelte gange prøvet at invitere pensionistmedlemmer til kredse i andre end egen 

kreds. Der er en vis usikkerhed og tvivl om, i hvilken udstrækning vi når ud til vores 

medlemmer, der ikke har faste arbejdspladser eller bruger kredsenes hjemmesider i større 

grad.  

Udsendelse af post til medlemmer, når der er tilbud om pladser på relevante aktiviteter, kan 

nemt være en både besværlig og bekostelig affære. 

  

Ulemper: Oprettelse tager tid. Vedligeholdelse af mailliste kan være besværligt, og især 

manglende tilbagemeldinger om ændringer i mailadresser kan være et problem. 

Det er svært at få alle med. 

Fordele: Når maillisten er oprettet, er det en nem og billig måde at sende post ud på.  

Den kan bruges til at udsende programmer, særlige tilbud, pensionistinformationer, 

kredsblade, tilbud om deltagelse i udvalgte aktiviteter fra andre kredse, valgoplæg i 

forbindelse med hovedstyrelses og kongresvalg etc. etc. 

 

I kredse, hvor maillister allerede eksisterer, har man gode erfaringer. 

 

Det er pensionistforums opfattelse, at fordelene med tiden vil opveje de ulemper, der måtte 

være. 

 

På Pensionistforums vegne 

Venlig hilsen 

Søren Aagesen 


