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Dagsorden 

 
 

1. Kredsformand Bent Eriksen orienterer om Kredsens arbejde. 
Formanden fortalte om, hvad der er blevet aftalt omkring skolerne i de 
enkelte kommuner, Skanderborg og Odder. 
Vi fik også et godt indblik i forberedelserne til de kommende 
overenskomstforhandlinger OK18. 
  

2. Pensionistudvalget orienterer: 
- Afholdte arrangementer i 2017 og lidt om forårsarrangementerne i 

2018. 
Karin fortalte, at de to arrangementer i foråret, Ry Højskole og DR Århus 
hurtig blev fyldt op, og især DR-besøget havde fået rigtig mange 
tilmeldinger, så de max. 60 blev hurtigt overskredet. Men det lykkedes 
efter aftale med højskolen og DR at få henholdsvis 68 og 79 med.  
Også efterårsprogrammets første arrangement, Ribe + Skibelund Krat, 
blev hurtigt fyldt op, men hen over juli og august indløb der en del afbud, 
og flere kom til i starten af september, så vi endte med kun at være 65 og 
ikke det maximale antal på 75 deltagere, alle kom dermed med inklusive 
ægtefæller. 
Til årsmødet er vi 61 deltagere, hvoraf 2 er ægtefæller. Dejlig med så stor 
tilslutning til dette møde. 
Det var første år, hvor vi skulle efterleve reglen om, at medlemmer havde 
fortrinsret til arrangementerne frem for ægtefællerne. Det har givet lidt 
ekstra arbejde at holde styr på dette, og noget ekstra mailskrivning, men 
ikke voldsomt, og medlemmerne med tilmeldte ægtefæller, har været 
positive overfor, at deres ventende ægtefæller først vidste, om de var 
med, når tilmeldingsfristen udløb. At året så endte med, at det lykkedes 
alle at komme med, da vi fik lov til at gå over max-grænsen, gjorde 
bestemt det hele meget lettere. 
Karen Ingrid fortalte om vores planer for næste år. Der er endnu ikke aftalt 
noget endeligt, men vi ønsker at lade et tema om 2. verdenskrig gå 
gennem de 3 sidste arrangementer, mens det første bliver et 
virksomhedsbesøg, muligvis Coop i Århus eller Kamstrup i Skanderborg. 
Vi tænker at få et foredrag i foråret af Annette Jakobsen om 



Flygtningelejren i Ry, og på sommerudflugten vil vi gerne til Tirpitz ved 
Blåvand og evt. også besøge flygtningekirkegården ved Oksbøl. Til vores 
Årsmøde har vi planer om at få Helmut Seifert til at holde foredrag om det 
at være barn af en ”tyskertøs”. 
 

- KS-Ø – det regionale samarbejde. 
Anders fortalte om arbejdet i KS-Ø, som for nylig har taget 
navneforandring til Pensionistforum Øst. Der er kommet mere gang i de 
fagpolitiske diskussionerne, efter vi har fået ny formand, Jørn Kokkendorff, 
det giver liv i møderne. Vi er bla. i gang med at diskutere, hvilken rolle 
DLF centralt ønsker at pensionisterne skal/kan spille. Det vil vi gerne have 
med som et punkt på dagsordene på Fr4´s Årsmøde den 7. og 8. februar 
2018. Vi fik på sidste møde referat fra Kongressen, hvori Jørn deltager, 
her var det om OK18 og ”Folkeskoleidealet”, som DLF ønsker at arbejde 
med inden næste kongres samt ”Involverende fagforening”. Det vil vi også 
have på vores dagsorden i den kommende tid. Sidst men ikke mindst 
fortæller vi ved hvert møde om, hvilke aktiviteter, der er foregået i de 
forskellige kredse i vores pensionistforum. Det giver stor inspiration til alle, 
og kan ofte bruges, når vi skal tilrettelægge vores arrangementer i vores 
egen kreds. 

 

3. Valg af repræsentanter til pensionistudvalget: 
- Karin Nielsen og Finn Terkildsen er på valg – modtager genvalg. 

Finn var ikke til stede på mødet, men havde tilkendegivet, at han gerne 
ville tage to år mere. Begge blev genvalgt. Pensionistudvalget består 
fortsat af Anders Christensen, Karen Ingrid Dyhr, Finn Therkildsen og 
Karin Nielsen. Suppleant: Lisbeth Graae Rasmussen. 

 

4. Evt. 
- Det har vist sig, at være en god ide, at lade Årsmødet/Julefrokosten 

begynde en halv time før end de tidligere år. Det gav meget mere ro på 
selve årsmødet, så det vil vi sandsynligvis fortsætte med.  

- Der blev talt om mulighederne for evt. at holde vores årsmøde og andre 
arrangementer et andet sted end Sølyst, hvor der ikke er findes nogen 
form for hjælpemidler til mødevirksomhed. Vi har hidtil klaret os med de 
remedier, som musikere og foredragsholdere selv tog med, eller som vi 
lånte os frem til. Man talte også om, at møderne kunne holdes i andre 
egne af kredsens område. Vi vil arbejde videre på dette og undersøge 
hvilke muligheder, der findes. 
 


