Svinninge, d.14.maj, 2021

Møde onsdag d. 12.05.2021
På kredskontoret kl. 10.00
Kort orientering om G.E. Andersens død og bisættelse.

Referat:
Pkt. 1

Godkendelse af dagsordenen og af referatet fra d. 20.10.2020
Referatet blev godkendt. Tilføjelse pkt. 5a : Beretningen for 2020.

Pkt. 2.

Budget. Forhåbentlig kan Anders deltage.
Anders har sendt afbud på grund af undervisning. Han har fremsendt regnskab for 2020 og
rådighedsbeløbet for 2021. Se bilag.

Pkt. 3.

Fastlæggelse af årets arrangementer:
Sommerudflugt til Svendborg.

torsdag d. 26.august

Torben skriver en invitation og laver diverse aftaler i Svendborg. Tilmelding senest d. 15.
06.2021. Deltagerpris for medlemmer: 350,00 kr. Ledsager(ikke medl.) 400,00 kr.
Teateraften m. Det flydende Teater. Thit Jensen

onsdag d. 8. september

Tur til Frihedsmuseet. Frokost på Cafe Petersborg.

tirsdag d.5. oktober

Grethe skriver en invitation og sidste tilmelding er d. 15. 09. 21.
Deltagerpris for medlemmer 300,00 kr. og 350,00 kr. for ledsagere(ikke medlemmer).
Teateraften

Gengangere

Julefrokost og årsmøde

søndag d. 17. oktober
onsdag d. 24.november

Pkt 4.

Redigering af vores folder. Vibeke fik de sidste rettelser, og når de er indskrevet,
bliver den lagt på hjemmesiden og derforuden givet til de medlemmer, der agter at gå på
pension .

Pkt. 5.

Det forpligtende kredssamarbejde. Der har ikke været afholdt møder pga covid-19.
På DLF´s hjemmeside er der nu (endelig) kommet en fane for Pensionister.

Årsmødet blev afholdt virtuelt. Det fungerede rimelig godt med nogle undtagelser(gr.arb.)
Pkt. 5a

Beretningen om udvalgets arbejde og aktiviteter blev godkendt med de rettelser, der var
foretaget.

Pkt. 6.

Nyt fra kreds 51. Generalforsamling med valg er planlagt til d. 14.06.21 på Højby Skole.
Tilmeldingen bliver grundigere end sædvanligt på grund af covid-19.
Kredsen har indgået en ny arbejdstidsaftale med kommunen.
Man er begyndt at planlægge møder med politikere i forbindelse med kommunalvalget til
november 2021.
Lige nu er der udmeldt virkelig voldsomme besparelser på skoleområdet.

Pkt. 7.

Referaterne fra Jørn Kokkendorff. Vi foretrækker de fyldige, beskrivende referater af de
punkter, der er relevante for pensionister. Praktisk med hoved på brevpapiret, så man nemt
og hurtigt kan se, hvor referatet stammer fra.

Pkt. 8.

Fastholdelse af nye pensionister. Skal vi have et velkomstbrev?
Vi vil bringe det op i Det forpligtende kredssamarbejde, så vi kan lave noget fælles.

Pkt. 9.

Evt. og næste møde . Næste møde fredag d. 20. august 2021 kl. 10.00

Mange hilsener
Annie

