
Referat af Årsmødet 2021: 

Orientering om arbejdet i Kreds 131 ved formand Frank Larsen.
Der blev fortalt om den nye aftale, bla. om forberedelsestidsforhandlinger med den 
enkelte, om mere frihed omkring forberedelse på skolen eller hjemme, om elevplaner, der 
skrottes og om vigtigheden, at af alle parter på skolen samarbejder.
Der var bekymring omkring de nyuddannede lærere, flere forlader Folkeskolen efter 2 – 3 
år. Så der mangler lærere, og mange stillinger må genopslås.
Om kongressen i 2021 var der kun godt at fortælle, den bedste kongres, Frank havde 
været med til – helt uden ”fraktions bøvl”.
Det problem, der fylder mest hos lærerne i dag er inklusion.
Det har været spændende at arbejde sammen med de nyvalgte politikere i de to 
kommunalbestyrelser.
Deltagerne var meget optaget af Franks beretning, og der kom en god lang spørgetid 
efterfølgende.

Pensionistudvalget orienterer: 
Afholdte arrangementer i 2021, lidt om næste års arrangementer og om KS-Ø - det 
regionale samarbejde
Vi måtte jo aflyse alle arrangementer i foråret pga. coronaen, men efter en god sommer, 
hvor der kom færre restriktioner, valgte vi at lave en mindre udflugt til Cold Hand Winery i 
september. Det var et spændende og meget oplysende besøg, vi der deltog i. Tænk, at 
der ligger sådan en virksomhed midt ude på landet, som eksporterer dansk frugtvin til hele  
verden. Vi fik et interessant og underholdende beretning om stedet, der blev grinet en del. 

I 2022 vil vi muligvis genbruge nogle af de aflyste arrangementer i 2022.

I KS-Ø er har der ikke været ret megen mødeaktiviteter i 2021, men der er blevet arbejdet 
videre med planerne om at få foreningen til at lave nogle retningslinjer for fr. 4´s arbejde i 
DLF. Man havde derfor et forslag på Kongressen i 2021, hvor det blev præsenteret 
således: ”Der er 20.000 medlemmer af fr.4, men hvis endnu flere skal fortsætte deres 
medlemskab, når de er færdige som erhvervsaktive, vil det være gavnligt, at 
pensionisterne bliver skrevet ind i Danmarks Lærerforenings principprogram.” Desværre 
blev forslaget nedstemt – en skuffelse, men vi har ikke opgivet at arbejde videre med det.

Der arbejdes også på at få præciseret hvad de forskellige KS-Ø samarbejder i hele landet 
forstår ved en ”tovholder” - den person der leder disse samarbejder.

Vi er kollektivt blevet meldt ind i Faglige Seniorer

Der blev talt om, at den nye pensionsalder kræver at gruppelivsforsikringen kommer til at 
gælde længere, så den ikke ophører, inden man når sin pensionsalder, nu hvor 
pensionsalderen er hævet.

Valg af repræsentanter til pensionistudvalget: 
Anders Christensen og Karen Ingrid Dyhr er på valg – Anders modtager                          
genvalg, Karen Ingrid Dyhr træder ud.
Der er ingen, der på forhånd har meldt sig som kandidat, men udvalgets  suppleant, 
Lisbeth Graae Rasmussen, er villig til at træde ind i udvalget.
Anders Christensen blev genvalgt. Lisbeth Graae Rasmussen blev valgt til udvalget. 
Stor tak til Karen Ingrid Dyhr for hendes store arbejde i vores pensionistudvalg.



Valg af suppleant til pensionistudvalget:  
Lisbeth Graae Rasmussen er på valg. Modtager genvalg. Hvis Lisbeth træder ind i 
udvalget, skal en ny suppleant vælges.
Ny suppleant blev Erna Nielsen

Valg af repræsentant til KS-Ø udvalget:
Anders Christensen og Karin Nielsen er på valg. Anders træder ud, Karin modtager 
genvalg.
Der er ingen, der på forhånd har meldt sig som kandidat, håber, vi finder en blandt 
deltagerne på årsmødet. 
Birgitte Fausing træder ind i udvalget, og Marianne Ammitzbøll Madsen blev valgt som 
suppleant.

Evt. Intet at berette.


