
Referat fra Årsmøde 15/11 2018 fr. 4 kreds 131: 

1. Orientering om arbejdet i kreds 131 ved næstformand Torben Bondegaard Nielsen.  

Torben fortalte bla. om arbejdet med at hjælpe de lærere, der havde problemer med deres job. 

Der er også fokus på de unge medlemmer. Kredsstyrelsen holder ind imellem deres møder ude 

på de enkelte skoler, for dermed at blive mere synlige for medlemmerne. 

Han rundede forløbet af forhandlingerne ved sidste overenskomstaftale. På skolerne arbejdes 

der stadige med at forbedre områder som den faste arbejdstid på skolen, friheden til selv at 

tilrettelægge undervisningen og ikke kun bruge skabelon samt det store 

dokumentationsarbejdet. 

Et aktuelt emnet for DLF og der med også for kredsene er ”Vold mod lærere i Folkeskolen” 

Efter inklusionen af specialklasseelever er antallet af voldsepisoder steget. I 2017 – 18 var der 

70 anmeldelser. I Odder er normeringen af specialklassebørn 35, men der er nu lidt over 80 

børn. En to-lærer ordning og bedre normeringer kunne muligvis nedsætte antallet af 

voldsepisoder. 

 

2. Pensionistudvalget orienterer: Afholdte arrangementer i 2018 og lidt om næste års 

arrangementer 

I år oplevede vi, at der ikke var ventelister til de første 3 arrangementer. Så det var nemt at 

administrere tilmeldingerne i år, når alle medlemmer og ægtefæller kunne være på 

deltagerlisten.  

Ved årsmødet er der jo ingen deltagerbegrænsning, og i år nåede vi - som ved de tidligere 

årsmøder - over 50 tilmeldte. Der kom nogle afbud lige inden mødet, men også en del 

tilmeldinger efter tilmeldingsfristen var godt og vel passeret. Vi fik dog alle med og endte med 

55 deltagere, men opfordrede dog folk til fremover at tilmelde sig inden fristens udløb, især 

af hensyn til serveringen ved møderne.  

Vi rundede lige ugedagen for vores sommerudflugt, som altid ligger på den 1. torsdag i 

september. Ingen havde ønsker om, at det skulle foregå på en anden ugedag, så også i 2019 

vil vi tage af sted torsdag. Det bliver den 5. september, hvor vi tager en tur til Himmerland og 

besøger herregården Hessel samt Johs, V. Jensens museum og Thit Jensens mindestuer. 

I foråret 2019 vil der være en rundvisning den 6. marts på Horsens Ny Teater og den 9.maj en 

guidet busrundtur i Aarhus havn. Næste årsmøde forgår på Sølyst den 14. november.  

Der kom en forespørgsel om ikke vi kunne arrangere en udflugt med overnatning, så vi kunne 

komme lidt længere væk. Der var ikke rigtig tilslutning på mødet til den slags. Så foreløbig vil 

udvalget ikke planlægge den form for minirejser. 

 



3. KS-Ø - det regionale samarbejde og fr. 4 Årsmødet for alle landets kredse. 

Anders fortalte om arbejdet i KS-Ø, som nu i daglig tale kaldes Pensionistforum Østjylland. 

For tiden arbejdes der med de store forskelle, der er på de aktiviteter, der tilbydes 

pensionisterne i de forskellige kredse i landet. I øjeblikket er aktiviteterne meget 

personafhængige. Det vil man meget gerne væk fra, således at man sikrer, at der tages fat på 

arbejdet i alle kredse, uanset om der er enkeltmedlemmer, der er interesseret. Derfor er der 

ønske om, at DLF vil lave en politik for fr. 4 medlemmer, der skal gælde for alle kredse, 

Ligeledes arbejdes der med, hvordan man får en bedre kommunikation til pensionisterne.  

 

4. Valg af repræsentanter til pensionistudvalget: Anders Christensen og Karen Ingrid Dyhr er 

på valg - modtager genvalg. 

Begge genvalgt 

 

5. - Valg af suppleant til pensionistudvalget: Lisbeth Graae Rasmussen er på valg - modtager 

genvalg. 

Genvalgt 

 

6. - Valg af repræsentanter til KS-Ø: Anders Christensen og Karin Nielsen er på valg - 

modtager genvalg. 

Begge genvalgt 

 

7. Evt. Intet at berette 

 

 


