
Referat af fagligt møde i fraktion 4, kreds 21 fred ag d. 21. 1. 2011 på 
kredskontoret i Ballerup. 
 
Der var afbud fra Kaja Eggers Rasmussen, men ellers var vi flere end vanligt 
 
    Ad 1 Velkomst 

Ole Lyngsie bød velkommen. 
 

    Ad 2 Valg af mødeleder og referent 
 René Larsen blev valgt som dirigent.  

Thomas Seeberg blev valgt som referent. 
      
    Ad 3 Referat af årsmøde på Haraldskær  

Ole fortalte, at vores Kaja blev valgt som årsmøderepræsentant med 18 af 19 
stemmer. 

 Årsmødet udvides fra 22 til 44 kredsrepræsentanter + de kongresdelegerede. 
Antallet af aktive medlemmer i DLF er faldende og antallet af medlemmer i 
fraktion 4 er stigende. Pt er forholdet 72.000 til 18.000 
Pensionistkurserne næste år bliver lagt således: 
11.-13. juli Gl Avernæs 
13.-15. juli Gl. Avernæs 
18.-20. juli Skarrildhus 
20.-22. juli Skarrildhus 
Citat fra Kaja vedr. årsmødet i fraktion 4: Indflydelsen er ikke stor, men 
samværet og forplejningen er i top. 
 

  Ad 4 Referat af møde i Hovedstaden Vest 
René fortalte, at det er besluttet, at Hovedstaden Øst og Vest mødes en gang 
om året. En del af mødet går med de samme referater, som vi får her i 
kredsen. Ellers udveksler man løst og fast fra kredsene, især om 
pensionistkontingentets størrelse og om de tilbud, man får fra kredsen. Vi 
ligger pænt i kr. 21. 

 
Ad 5 Referat fra kongressen/OK 11 

Ole fortalte, at han var imponeret af Anders Bondos fleksibilitet og lydhørhed. 
Stort set alle vedtagelser blev filet til, så det resulterede i enstemmighed.  
Denne gang var der to store vedtagelser. Den ene om psykisk arbejdsmiljø: 
”Man skal ikke være syg af at gå på arbejde”. Antallet af lærere på 
førtidspension er stærkt stigende, og det er skidt for den enkelte, men også 
dårligt for udviklingen af pensionen for de tilbageværende. 
Den anden handlede om menneskerettigheder, en støtteresolution bl.a. 
aktuelt begrundet med, at en gæst fra Tyrkiet ikke var nået frem, da hun var 
fængslet for kritik af styret. 
OK forhandlingerne er afbrudt pt. Man er enedes om at forbedre vilkårene for 
TR og for SR samt for seniorer. KL’s modkrav er øget lokal løndannelse, 
modernisering af forhandlingsretten og en forenkling af overenskomsterne. På 
vores område sigtes der imod direkte forhandlinger ml. den enkelte lærer og 
skolelederen med en stærk begrænsning af foreningens indflydelse. Og så er 



det også et problem, at vi skylder 1,23 % fra 1.1.0.10, fordi den aftalte stigning 
på vores område er større end stigningen i lønnen på det private 
arbejdsmarked. 
Endelig orienterede Ole om, at Pensionsstyrelsen varslede en stor stigning i 
fradraget ved afgang før tid:26 % ved 60 år, 22 % ved 61 år, 18 % ved 62 år 
og 15 % ved 63 år. 

 
Ad 6 DLF’s og Ballerup Lærerforenings hjemmesider  

Pensionistfraktionen arbejder på at få en hjemmeside bygget ind DLF’s på 
samme måde som kredsene har det. Et af problemerne er, at det forudsætter 
et selvstændigt budget. Samtidig arbejdes der for at udvide 
pensionistinformationerne på kr. 21’s hjemmeside. 

 
Ad 7 Valg af 1 repræsentant til Hovedstaden Vest’s pensionistforum  

Fordi Kaja er blevet valgt til årsmøderepræsentant, kan vi stille med en ekstra 
repræsentant. Vi blev enige om at lade den ene suppleant, her Vibeke Kampf 
om at indtræde, første gang den 10. maj kl. 13. 

 
Ad 8 Forventninger /ideer til aktiviteter for frakt ion 4’s medlemmer  
 

Stefan orienterede om, at det var besluttet at ophøre med at invitere partnere, 
der ikke var medlemmer af kredsen. Han fortalte også, at 
sommerarrangementet bliver en afholdt i Baghuset i Ballerup den 8. juni, indtil 
videre hemmeligholdt indhold.. 
Fra deltagere blev foreslået besøg i Operaen og i Museion. 

 
Ad 9 Eventuelt  

Ole orienterede om, at Hovedstyrelsen arbejdede for at undgå en 
kontingentstigning. Der skal findes besparelser, idet FOLKESKOLEN og 
Sinatur nu giver underskud. Man tænkte bl.a. på at reducere antallet af 
medlemmer af Hovedstyrelsen og begrænsning af det enkelte medlems 
frikøb. 
  
Og så kunne dirigenten slutte med at takke for relativ god ro og orden. 
 
 


