
 

     Svinninge, d. 01.04.2020 

 

Referat af ÅRSMØDET mandag d. 2. marts 2020 

 kl. 14.00 på Hotel HøjbySø. 

 

1.  Pensionistudvalget blev præsenteret. Birte Lundby og Gunnar Andersen var 

fraværende pga sygdom. 

2. Årets gang: 

Jan Erik fortalte om arbejdet i Det tværgående fagpolitiske samarbejde. Dette 

samarbejde har eksisteret siden 2007.Vores fungerer meget fint og 

konstruktivt. Det har sekretæren Peter Bilde en stor del af æren for, da han er 

en meget effektiv og grundig sekretær. På landsplan er det et problem at 

fastholde medlemmerne, når man går over i fraktion 4.  

 

Grethe fortalte om årsmødet i fraktion 4 og om DLF`s pensionistpolitik. 

Vores hs-medlem Birgit Bruun genopstillede ikke. Nyvalgt blev Jørgen 

Kokkendorf, Århus. På årsmødet blev der arbejdet med foreningens 

pensionistpolitik, som trænger til at blive a´jourført. På landsplan er det 

meget varieret, hvad der laves for pensionisterne. 

 

Annie fortalte om årets to teateraftener. D. 24.09.19 så vi Grevinde Danner af 

Det flydende Teater. Det var en stor oplevelse da vi på vores sommerudflugt 

havde fået et stort kendskab til Grevinde Danner. D. 14.01.20 så vi  

Berlin – frihed er ikke en selvfølge. En dejlig musikalsk og charmerende 

forestilling. Der deltog ca. 25 til hver af disse arrangementer. 

 

Litteraturklubben læser en bog om måneden fra september til april. 8 bøger 

er læst og diskuteret. Klubben har været hårdt ramt af sygdom i denne sæson. 

Men de håber at blive fuldtallige i den kommende sæson. 



 

Julefrokost er blevet afholdt på Hotel HøjbySø d. 27. november. Godt og 

hyggeligt arrangement med 39 deltagere. 

 

Grethe fortalte om sommerudflugten d. 21. august til Karen Blixen Museet i 

Rungstedlund og til Grevinde Danner museet i Jægerspris. Der var 34 

deltagere. Vi spiste frokost på Færgelundens Motel. 

 

Torben fortalte om dette års sommerudflugt, der går til Svendborg onsdag d. 

19. august 2020. Forsorgsmuseet i Svendborg og sejltur i Det fynske Øhav. 

 

Annie fortalte om planerne for forårsudflugten d. 6. maj 2020 til 

Ungdomsøen. Programmet blev uddelt. 

Christina berettede om arbejdet i Kr. 51. Den nyforhandlede arbejdstidsaftale 

får først fuld gennemslagskraft efter sommerferien 2020. 

 Der er købt et nyt hus til kredskontor. På den kommende generalforsamling 

er Christina, Lars og Anders villige til genvalg. 

På landsplan er lærer-rapporten færdig, nye forhandlinger kan derfor starte. 

Man er enige om, at lov 409 ikke er løsningen. 

 

3. Mulighederne for en tur med overnatning blev drøftet f. eks. til 

brunkulslejrene. Men betænkelighed ang. deltagerantallet. 

 

4. Evt. ikke noget til referat. 

Efter generalforsamlingen fortalte Bettan Gaunaa om sin barndom i Finland og om 

sin bog ”Derfra min verden går”. Foredraget blev ledsaget af billeder og musik. En 

meget fin og varm oplevelse. 

Vi var 19 deltagere i årsmødet. 

Refereret af 

Annie. 
 


