Årsmøde for fraktion 4
den 9. – 10. februar 2022
på Storebælt Sinatur Hotel & Konference
Østersøvej 121, 5800 Nyborg

1) Velkomst.
2) Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg samt godkendelse af forretningsordenen.
Dirigent: Kaja Rikke Eggers Rasmussen
Referent: Palle Dons-Heltoft
Stemmeudvalg: Anna Winifred Pedersen og Gurli Kofoed Olsen
Godkendelse af forretningsorden
Forretningsordenen godkendt.
3) Formandens beretning og behandling af denne.
I forbindelse med kongressens nedstemning af vores tilføjelse til principprogrammet foreslås
det søgt indskrevet alligevel gennem en genfremsætning. Det forslag, der skal fremsættes, skal
rettes lidt til (sidste linje fjernes), så kongressen ikke pålægger kredsene udgifter.
Der blev spurgt ind til hvor stor interessen egentlig er fra de aktive i foreningen
(kongres/hovedstyrelse) til fraktion4? Skal vi kun passe vores kaffe/kage og så kan de aktive
passe fagforeningen?
Har hovedstyrelsen ikke rådgivet Jørn ordentlig før kongressen? Det virker ikke sådan. Kun to
medlemmer havde tilkendegivet, at de ikke kunne støtte forslaget.
Har hovedstyrelsen nok øje for pensionisterne? Det er ikke indtrykket blandt
årsmødedeltagerne.
Nogle venter på Godot - vi venter stadig på foreningens folder/flyer til de kommende
pensionister. Den er ventet - længe ventet, men nu er den på trapperne.
Der arbejdes stadig på at få et infomøde op at stå i Århus. Maj måned synes at være en
mulighed. Mødet skal danne baggrund for lignende møder landet rundt.
Der arbejdes stadig på at finde rammer og retningslinjer for fraktion4 i foreningens papirer.
I forbindelse med FKS Nordsjællands indsendte forslag fremkom en række kritikpunkter:
Foreningen er for langsom, når det drejer sig om hjælp og oplysninger til fraktion4.
Der efterlyses regnskab over samtlige indtægter og udgifter for fraktion4.
Der er både økonomiske og solidariske grunde til at arbejde for at fastholde medlemmerne.
Økonomiske forhold i kredsene er forskellige, det kunne være godt med lidt mere fælles regler
uden at det skal være ensrettet.
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Det er vigtigt, at der fortløbende kommer nye medlemmer ind i bestyrelserne, så
arrangementer kan udvikles efter ”de nye pensionisters” ønsker også.
Citat: ”Lad være med at tale jer ud af foreningen, men ind i foreningen.”
Forslag: inviter kommende pensionister på smørrebrød. Hav en folder klar.
Der begynder at komme medlemsbreve fra foreningen. Det første var ved årsskiftet om
indmeldelse i Faglige Seniorer.
Tilmelding fra 10. februar til seniorkurserne er set på hjemmesiden.
Kontingentoversigten efterlyses. Det er et stort ønske at få en oversigt, der ikke behøver at
afvente at alle kredse skal melde ind.
Angående GDPR er der problemer med at lægge historiske data op på kredsenes hjemmesider
pga. persondata. Nogle kredse er meget restriktive i deres behandling af vore ønsker.
Nordisk Pensionisttræf koster 7000 kr. Foreningen yder et tilskud på 1400 kr. til de første 25
deltagere. Det skal undersøges, om der kan søges tilskud fra Faglige Seniorer til Pensionisttræf.
Formandens beretning godkendt.
4) Indkomne forslag.
A) Forslag fra Hovedstaden Vest om kontingentfrihed til 93-gruppen.
Efter debat for og imod forslaget blev forslaget nedstemt enstemmigt.
(Hele 93-gruppen er på mellem 3000 og 4000 medlemmer).
B) Nordsjælland fortsat.
Usikkerhed om valg til det forpligtende samarbejdes årsmødedeltagere. Jørn fremlagde
foreningens regler (se vedlagte slides fra Jørn). Datokravet skal tolkes som ”inden december”
ikke i november. Det er beklageligt, at der er kredse, der tolker det så snært, at det giver
pensionistudvalgene problemer med valg og arbejde.
Nordsjælland er hæmmet af, at kredsene hører mere efter hovedforeningen og ikke ønsker at
uddelegere ansvar til fraktion4, derfor ønsker FKS Nordsjælland hjælp til at få indflydelse på
eget område.
Jørn udtrykte opbakning til de 4 nordsjællandske repræsentanters arbejde.
5) Fortsættelse af arbejdet med inspirationskatalog for arbejdet i pensionistfora.
Gode ideer til fastholdelse: Pjece lokalt og på landsplan, side i kredsblad, synlig på
generalforsamling, informativt indslag på tillidsmandsmøder/-kurser, information og debat på
kredsstyrelsesmøder, skriftlig årsberetning på/til generalforsamling, oplysning om ”kattelem” på
hjemmesiden, pjece som indstik i Folkeskolen.
6) Orientering om Faglige Seniorer, ved Palle Smed (direktør i Faglige Seniorer) og Ole Ibsen
(formand for Faglige Seniorer).
Opfordring til forventningsafstemning.
Kongressen er øverste myndighed. Her vedtages politikområder og revision af vedtægter.
Hovedbestyrelsen består af repræsentanter fra alle forbund 1-2 mand afhængigt af forbundets
størrelse. Yderligere er formændene for de 15 sektioner medlem.
Samarbejdet - det lokale - er vigtigt i sektionerne.
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Forbundsudvalget ligger ved siden af (se evt. slides fra FS). Der er 2 repræsentanter fra hvert
forbund. Der ”snakkes” om hvordan det går i klubber - fraktioner - seniorfaglige
sammenslutninger. Der er 550 klubber. (75 klubber af lærerseniorer).
De forskellige udvalg er nedsat af hovedbestyrelsen. Der arbejdes ikke lige godt i alle udvalg.
Landspolitiske udvalg er stærkt besat med erfarne folk.
Kommunalpolitiske udvalg arrangerer borgermøder om f.eks. ældrepleje og offentlig transport.
I stedet for kommunegrupper/klubber kan der laves lokalforeninger (den nye betegnelse for det
samme) til påvirkning af kommunerne - her også skolepolitik.
Vi skal fortsætte vores aktiviteter i klubberne og i samarbejde med sektionerne.
Der er 2 konsulenter, der kan hjælpe med at få aktiviteter op at stå.
Ældrerådsvalget er et eksempel på et interesseområde. Faglige Seniorer støttede deres
kandidater med materialer og hjælpere. FS arbejder for at valg skal ske sammen med valg til
kommune/region og som fremmødevalg.
FS er landes næststørste ældreorganisation. 250.000 medlemmer i 550 klubber og
lokalforeninger.
Ældrepolitiske mærkesager: Seniorarbejdslivet, velfærdslov (penge), ældrelov (faglighed og
service), kommissionen om fremtidens pension.
Brugen af Seniorhåndbog (70.000 eks trykt), hjemmeside og nyhedsmail er i stor stigning.
Hvad ved FS (GDPR): Navn, mail, adresse, organisation, alder,
Medlemmer vil gerne have lokale arrangementer med sociale aktiviteter.
Kommuneklubber udvikles fremover til lokalforeninger.
Der ydes ikke støtte til politiske aktiviteter, underholdning, busture, udflugter, jubilæer
Derimod støttes: foredragsholdere, sangbøger, it udstyr, projektorer, møbler, kurser, lydanlæg,
teleslynge, værktøj, maskiner, maling…
”Konkuleger” (konkurrent/kolleger) med ældresagen.
7) Valg af:
10 kongresdelegerede:
Grethe Funch Pedersen, Steen Bak Henriksen, Lars Storgaard Andersen, Palle Dons-Heltoft,
Preben Huus, Kim Kristian Overbye, Doris Stengaard Villumsen, Jens Jakob Skovmand, Kaja Rikke
Eggers Rasmussen, Lisbeth Helweg Strachan.
Valgt ved fredsvalg.
Repræsentant til Faglige Seniorer:
Ud over at Jørn skal sidde i begge udvalg (bestemt af hovedstyrelsen) skal vælges:
Hovedbestyrelse (1 repræsentant)
Palle Dons-Heltoft valgt.
Forbundsudvalg (1 repræsentant)
Grethe Funch Petersen valgt.
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8) Eventuelt
Det er ønskeligt at der er teleslynge i salene, vi bruger.
Keld: Folkeskolen bør have nogle sider specielt for pensionister, den journalistiske dækning er
for ringe (”vores” journalist kunne kun være med en dag).
Flere seniorkurser efterlyses pga aflyste kurser i Corona-tiden. Jørn: Der kan ikke komme flere
med på kurserne, da kurserne fyldes helt op. Endelig fattes foreningen penge pga. faldende
medlemstal.
Borgerforslag ang. ”Den danske model”, Lærerlockout og sygeplejestrejke: Hovedstyrelsen vil
ikke støtte forslaget, da der er ting i forslaget, der er arbejdet med. Det ligger også i ”Søren og
Mette i benlås”, der kaster lys over nogle af aspekterne.
93-gruppen: underligt at ”nogen” kan løbe fra et underskrevet løfte om tjenestemandspension.
Kan der gøres noget overhovedet? ”Det er en skandale, et svigt”.
Faglige Seniorer: udsendelse af tilbud om arrangementer. Hvorfor har DLF en kodex der gør, at
det ikke kan udsendes? Løsningen bliver nok, at man skal nikke ja til tilbuddet i et brev fra FS.
Vi sender jo selv tilbud ud, hvor der er betaling. Det bør tages ud i Hovedstyrelsen og arbejdet i
FS.
Kredsene skal indgive medlemstal til FS i forbindelse med FS’s repræsentantskabsmøder. Vi har
2 deltagere og et antal, der afhænger af medlemstallet.
Seniorkurser
18. – 20. maj 2022
20. – 22. juni 2022
4. – 6. juli 2022
6. – 8. juli 2022
Nordisk Pensionisttræf
27. juni – 1. juli 2022

Politik og Christiansborg Frederiksdal
Kunst og kultur Skarrildhus
Sang, musik og lokalhistorie Gl. Avernæs
Film Gl. Avernæs
Nordisk Pensionisttræf Danmark

4

