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Dagsorden 
 

1. Kredsformand Bent Eriksen orienterer om Kredsens arbejde: 
                          Der blev bla. fortalt om de nye forhandlinger, der foregår med de to kommuner om  
        lærernes arbejdstid. Spændende beretning, desværre var den afsatte tid til  
        formanden lige i underkanten, hvilket nogle medlemmer beklagede. Det vil vi råde 
        bod på ved næste årsmøde. 
 

2. Pensionistudvalget orienterer:  
- Afholdte arrangementer i 2016 og lidt om forårsarrangementerne i 2016:  
Karin fortalte kort om årets arrangementer, som igen havde fået gode 
tilbagemeldinger fra medlemmerne. Der var dog ikke fyldt helt op til foredraget ”Kan 
Gud ikke lide jernbeton” på Sølyst om moderne dansk kirkebyggeri. Måske den lidt 
tørre titel afskrækkede nogle, men hvor var Benny Grey Schuster en god 
foredragsholder – der blev grinet en del undervejs – og sikke en fin formidling af 
emnet. 
Der var heller ikke helt fyldt op på besøget på Egmont Højskolen. Men vi, der var 
med, havde en særdeles interessant eftermiddag, hvor vi også oplevede elever i 
gang med arbejdet på værkstederne - og så smukt der var i solskinnet ved 
højskolen i Hou. 
Sommerudflugten til Kongernes Jelling var virkelig et tilløbsstykke, derfor fik vi 
desværre en al for lang venteliste. Det affødte en del spørgsmål fra medlemmer, 
der ærgrede sig over ikke at kunne komme med, så vi lovede at tage det op som et 
punkt på årsmødet. Vi har skiftet busselskab, så det lykkedes os at udvide 
deltagerantallet med 5, da denne bus kunne rumme 75 deltagere. Vores 
spisesteder kunne max tage 80 deltagere, så vi kunne kun have været 5 mere der. 
Igen blev vi tilsmilet af dejligt solskinsvejr, som vi nød godt af udendørs både i 
Jelling og hos Fru Møllers Mølleri. Vi fik en del positive tilbagemeldinger efter turen. 
Programmet for 2017 er ved at blive tilrettelagt, der er foreløbig fastlagt således: 
Højskoledag på Ry Højskole den 9. marts. Besøg på DR Århus den 9. maj. 
Sommerudflugt til Ribe først i september. Årsmøde i midten af november. 
 
- KS-Ø – det regionale samarbejde:  
Anders berettede om arbejdet KS-Ø, som har taget navneforandring til 
Pensionistforum Østjylland. Vi har netop fået valgt kongresdelegerede og 
delegerede til Landsårsmødet. På vores møder er det til stor inspiration for alle de 
deltagende kredse, at vi altid har punktet ideudveksling på dagsordenen. 
Desuden fortalte Anders om sin deltagelse i Landsårsmødet på Lærerforeningens 
ejendom, Hotel Storebælt.  
Der arbejdes stadig på at få det 5. seniorkursus tilbage. Der blev gjort opmærksom 
på, at man skulle huske at søge disse kurser, som ikke længere bliver nævnt i 
Folkeskolen. Sidst i februar kan man finde et link til kurserne på DLF´s 
hjemmeside. Der er rift om pladserne, så hvis man er ny pensionist eller har været 
med på et af kurserne, går der fra 5 – 7 år, før man kan komme med igen. Men søg 



alligevel, så foreningen kan se, at vi gerne vil med på disse kurser. Der arbejdes 
også på at fastholde, at medlemmer bliver kontingentfrie fra og med det 75. år. 
Med stigende pensionsalder kan der muligvis komme forslag om, at denne alder i 
fremtiden bør hæves. 
Der er ca. 20.000 fr. 4 medlemmer, det er en fjerdedel af det samlede medlemstal. 
Vi arbejder på ideer til fortsat at fastholde lærerne i DLF, når de går på pension - 
måske med nye former for arrangementer, der kan gribe fat i ”de unge 
pensionister” – og i det hele taget gøre de kommende pensionister opmærksom på 
de mange fordele, der er ved fortsat medlemskab.   
 

3. Tilmeldingsproceduren: 
Vi havde i udvalget drøftet de spørgsmål, der var kommet efter Jellingturen omkring 
den lange venteliste til den tur. På årsmødet gjorde vi det klart, at vi i udvalget har 
valgt kun at køre i en bus på vores sommerudflugt, da der til tider guides på turen 
rundt til destinationerne. Vi kunne alternativt lave to ture over to dage, i så fald 
bliver prisen dog så høj, at vi ikke kan fastholde vores beslutning om, at alle 
arrangementer er gratis for medlemmerne. Der blev en fin debat omkring punktet, 
bla. kom der et forslag til, at ægtefæller/samlevere stadig var velkomne til at 
deltage, dog kun hvis der var plads – medlemmerne skulle altid have fortrinsret. 
Det vil selvfølgelig give os i udvalget lidt ekstra administration. Der blev spurgt, hvor 
mange ægtefæller/samlevere der deltog i turen, svaret var 12 – netop det tal 
ventelisten endte på, efter at et tilsvarende antal fra ventelisten var kommet med. Vi 
afsluttede debatten med en rådgivende tilkendegivelse fra forsamlingen om 
forslagene, og her var der stor tilslutning til, at det fortsat skal være gratis for 
medlemmerne - og dermed kun én bustur - og at medlemmerne fremover skal have 
fortrinsret til at deltage, mens ægtefæller/samlevere stadig er velkomne til at 
deltage, hvis der er plads.  
Efterfølgende har vi i udvalget vendt det med formanden, og vi har besluttet, at det 
fremover bliver som medlemmerne tilkendegav på årsmødet. 
 

4.  Valg af repræsentanter til pensionistudvalget: 
a) Anders Christensen og Karen Ingrid Dyhr er på valg – modtager genvalg. 
    Begge blev genvalgt. 
b) Karen Thorpstrup Laursen har trukket sig fra udvalget og er blevet      
    erstattet af suppleant Finn Terkildsen, som nu fortsætter som medlem af    
    udvalget. 
   Taget til efterretning. 
c) Valg af suppleant. 
    Lisbeth Graae Rasmussen blev valgt. 
 

5. Valg af repræsentanter til KS-Ø udvalget: 
a) Anders Christensen og Karin Nielsen er på valg – modtager genvalg. 
    Begge blev genvalgt. 
b) Valg af suppleant. 
     Karen Ingrid Dyhr blev valgt  
 

6. Evt.:  
Intet at bemærke 


