
Referat fra Årsmøde 14/11 2019 fr. 4 kreds 131: 
 
Dagsorden for Årsmøde 2019:  
 
- Orientering om arbejdet i kreds 131 ved formand Frank Larsen.  
Frank gav en grundig orientering omkring status i DLF lige nu. Blandt andet omkring 
medlemstallet, som jo har været faldende for de aktive, så lige nu udgør vi pensionister næsten en 
fjerdedel af medlemstallet i DLF. I vores kreds, ser det ikke ud til at medlemstallet for fr. 4 ændrer 
sig væsentligt, vi er pt. lidt under 240 medl.  
Vi fik også hørt om den lidt mærkværdige kongres med det usædvanlige formands- og især 
næstformandsvalg. Også arbejdet med Folkeskoleidealet og Lærerkommissionen, hvis resultat vil 
blive offentliggjort i december var Frank omkring. Herefter fik vi en fyldig beretning om det lokale 
arbejde i de to kommuner. Spændende at høre om de mange forskellige tiltag, der er på bedding i 
begge kommuner for at få tilfredsstillende arbejdsforhold for alle i Folkeskolen. 
 

- Pensionistudvalget orienterer:  
- Afholdte arrangementer i 2019 og lidt om næste års arrangementer.  
Der har været fin tilslutning til alle vores arrangementer, dog knap så mange, som ventet, til 
besøget på Horsens Ny Teater. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger, og vi har heldigvis 
kunnet have alle tilmeldte med hver gang. Da turene har været forholdsvis billige, har vi fået 
mulighed for at lægge et ekstra arrangement her efter årsmødet. Det bliver et besøg på Horsens 
Kunstmuseum sidst i november. Vi fortalte om de foreløbige planer for 2020. Vi har i marts måned 
tænkt os at få et foredrag med sprogprofessor Ole Lauridsen og sidst i april tage en bus ud i det blå 
bla. til Fjordenhus og Nørremarkskirken i Vejle og så ad smukke veje med kaffe efterfølgende. 
Sommerudflugten i august skulle gerne gå til Danmarks Flymuseum og Stauning Whisky. Årsmødet 
holdes midt i november som vanligt, her er underholdningen endnu ikke på plads 

- KS-Ø - det regionale samarbejde og fr. 4 Årsmødet for alle landets kredse. 
Her blev givet en orientering om det arbejde, der forgår i KS-Ø, som nu har ændret navn til 
Pensionistforum Østjylland. Vores ordfører her, Jørn Kokkendorff, stiller op til valg som fr.4´s 
hovedstyrelsesmedlem, da den nuværende, Birgit Bruun ikke ønsker at fortsætte. Vi har været godt 
tilfredse med Jørns ledelse af vores møder hvor der er kommet mere ligelig fordeling mellem debat 
om vores faglige andel i DLF´s arbejde og vores samtale om de forskellige sociale tiltag for 
pensionisterne, der foregår i de 8 kredse. Vi glæder os til at få ham som vores kontaktmand i 
Hovedstyrelsen. 

- Valg af repræsentanter til pensionistudvalget:  
   Finn Terkildsen og Karin Nielsen er på valg - modtager genvalg.  
Begge blev genvalgt.  
- Evt.  
Intet at bemærke 

 

 


