
Referat af medlemsmøde mandag d. 14. januar 2019

ad 1: Anna bød velkommen.

Medlemmer i udvalgene blev præsenteret.

Kreds 42: Birgit Gudmandsen, Inga Søberg Olsen, Janette Szameitat og 
       Lotte Olsen

Kreds 41: Anna W Pedersen, Gurli Kofoed-Olsen, Jennie Lieberkind, Lene 
       Kristiansen og Tove Krøger

ad 2: Til referent valgtes Inga Søberg Olsen
til ordstyrer valgtes Gurli Kofoed-Olsen

ad 3: Dagsorden godkendt.

ad. 4. Efter indtagelse af en lækker brunch fortalte Anna om sit arbejde som 
kongresdelegeret. I januar samles man for at planlægge møde i februar. I år 
foregår mødet på Storebælt i Nyborg.
Drøfter bl.a. “folkeskoleidealet”. Hvad kan pensionister byde ind med?
Lærerforeningens videre arbejde er et andet punkt. 

Gitte Bruun, som er i Hovedstyrelsen, valgt af fraktion 4 fortalte om sit arbej-
de.
Det har været et vildt år på grund af OK 18. Det skulle lykkes med en ar-
bejdstidsaftale. Og det gjorde det ikke. Efter måneders forhandling endte det i 
Forligsinstitutionen. Der var opbakning fra mange andre fagforbund, og  Den-
nis Christensen talte om “musketereden”. Mange var nervøse for, at den ikke 
kunne holde. Det viste sig dog, at den kunne holde, og alle husker nok bille-
derne i TV og aviser fra demonstrationerne foran forligsen, og nogle af jer var 
der nok selv. Vi fik ikke en arbejdstidsaftale for lærerne, men vi aftalte, at der 
skulle nedsættes en kommission med deltagelse af DLF og KL. Den skulle 
undersøge muligheder for en arbejdstidsaftale og komme med nogle anbefa-
linger i 2019. 
Anders Bondo sad som den eneste af topforhandlerne med ved tre forhand-
lingsborde: det kommunale, det regionale og det statslige. Han gjorde et fan-
tastisk arbejde.
Januar, februar, marts og april var vi hårdt arbejdende. Gitte og resten af ho-
vedstyrelsen var på kort tilkald til møde.
Tror, vi kan takke Anders Bondo for at vi er kommet så langt.



Kommissionen arbejder frem til nogle anbefalinger, men derfor kan der godt 
arbejdes i den retning lokalt i kommunerne.
I mange kommuner er der indgået nye lokalaftaler. Vi har også fået opmærk-
somhed i Roskilde, der har man som i en af de sidste kommuner også startet 
forhandling.

Noget af det der også har været i spil, ikke mindst efter musketereden, er 
dannelsen af den nye, store  fagforeningernes hovedorganisation, FH. Der er 
vi med og den tæller omkring 1,4 mill. medlemmer.

Et andet stort emne i foreningen er arbejdet med et folkeskoleideal.  Der var 
et oplæg på kongressen i 2017. Vi har haft debatter i hovedstyrelsen. På 
Årsmødet i fraktion 4 i februar 2018 havde vi det på som debatpunkt, og 
kommentarer er sendt til det hovedstyrelsesudvalg der arbejder med det.
I øjeblikket kører der 5 regionale møder om folkeskoleidealet, hvor medlem-
mer kan komme med udtalelser, også pensionerede medlemmer.

Der er nok ting, der bliver ændret. Kontingentfri som 75 årig bliver nok en af 
dem. Der er jo kommet en tilbagetrækningsreform, der måske betyder arbej-
de til man er 72 år for de yngre lærere.
Levealderen er blevet højere. Så man kan være medlem i flere år. Glædeligt.
Men det kan betyde økonomisk nedgang for pensionistudvalget, fordi der bli-
ver færre betalende pensionister.

4 senior kurser løber af stablen i starten af juli måned. Gratis. Ophold og rej-
se betalt. 85 personer kan deltage pr. kursus. Søg, hvis du er interesseret.
Ønsker du at deltage i Nordisk Pensionisttræf, skal du selv betale. Men der 
gives et tilskud på 1400 kr. til de første 25 medlemmer af Danmarks Lærer-
forening. Træffet er rykket i år til 5.- 9. juni.  – Husk at se opslagene i Folke-
skolen ca. midt i februar.

Hvordan får man kontakt til 20.000 medlemmer i fraktion 4?
Der er nu en blog på folkeskolen.dk, hvor fraktion 4 kommer på fra i morgen 
d. 15. januar. Under faglige netværk. Gitte har skrevet det 1. blogindlæg.
En journalist er ansat til at skrive en artikel ca. 1 gang om måneden. Man kan 
blive blogger, eller man kan blot læse og/eller kommentere.

ad 5: Der blev fortalt om årets forskellige ture.
Lidt ærgerligt, at vi ikke havde så mange pladser til Van Gogh, 
sammenholdt med interesserede.



Der blev givet udtryk for stor tilfredshed med udbuddet af ture fra deltagerne i 
mødet.

ad 6. Ingen indkomne forslag.

Gurli opfordrede til, at man kom med forslag til ture. 
Anne Birgit Ravnshøj foreslog et besøg på Liljeborg, Julemærkehjemmet i 
Roskilde

Lene blev takket for indsatsen i pensionistudvalget gennem mange år. Hun fik 
overrakt blomster og takkede for tiden i udvalget og satte ord på et par sær-
ligt gode oplevelser. 

ad 7. Lidt vanskeligt at finde en afløser til udvalget i kreds 41. 
Det lykkedes dog efter punktet var lukket ned.
Helle Pia Andersen meldte sig som nyt medlem af pensionistudvalget i kreds 
41, og sandelig om ikke vi fik en suppleant. Merethe Johansen meldte sig til 
denne post.

Evt. Intet at bemærke.

Husk: Man kan kun tilmelde 2 personer pr. tur.


