
Til repræsentanter for fraktion 4 i Hovedstaden Vest: 
Kredsene: 09 Vallensbæk, 10 Glostrup, 14 Hvidovre, 15 Brøndby, 16 Taastrup, 17 Rødovre. 
18 Ishøj, 21 Ballerup, 23 Herlev og 25 Albertslund, samt Vinnie Plenaa, Annette Villaume, Birger 
Nielsen og Søren Frederiksen, årsmøderepræsentanter, Kaja Rasmussen, kongresdelegeret, Børge 
Pedersen, kongresdelegeret og Greta Jørgensen, kongresdelegeret. 
 

Referat af møde i fraktion 4 i Hovedstaden Vest 
Den 25. april 2016 kl. 10.30  hos kreds 16, Valbyvej 4, 2630 Taastrup. 

 
Dagsorden 
 
1. Velkomst 
Søren Frederiksen bød velkommen. 
 
2. Valg af dirigent og referent(som dirigent foreslås Greta Jørgensen – som referent foreslås Vinnie 
Plenaa ) 
Greta Jørgensen blev dirigent og Vinnie Plenaa referent. 
Endvidere blev Lene Grethe Jensen og Kaja Rasmussen valgt til stemmetællere. 
 
3. Præsentation af kredsene, 2 deltagere fra hver, navneopråb 
Peter Jerichau fra K-09, John Vestergaard K-17 var ikke mødt. 
Lisbeth Brink K-15, Ib Rønne K-17 havde meldt afbud og der var suppleanter for dem. 
Ulrik Schønemann mødte som repræsentant for K-21. Har afløst Ole Lyngsie på posten. 
 
4. Godkendelse af referat fra møde i HV den 26. oktober 2015 
Greta undskyldte for det dårlige lokale på Rødovregård og meddelte samtidig, at referatet nævnte 
repræsentanten fra Rødovre som Preil, men det er rettelig Freil. 
Knud Larsen K16 påpegede, at han havde været med til mødet, det var Anders B., der manglede. 
Derefter blev referatet godkendt. 
 
5. Valg af 4 årsmøderepræsentanter for HV. Valgmødet ledes af vores tovholder Lene Grethe 
Jensen, som er kredsformand i Glostrup, kreds 10. 

A) På valg som årsmøderepræsentanter er: Vinnie Plenaa, kreds 15, Annette Villaume, kreds 
23, Birger Nielsen, kreds 14 og Søren Frederiksen, kreds 17.  
Vinnie, Annette, Birger og Søren genopstiller.  

Alle 4 blev genvalgt. 
 

B) Valg af suppleanter for årsmøderepræsentanterne. (Opstilling sker ved mødet.) 
(Ved valget i 2014 blev Jørgen Østergaard valgt som 1. suppl. og Peter Hermansen valgt 
som 2. suppl.) - (Jørn Østergaard har valgt at trække sig som deltager i HV, og stiller derfor 
ikke op til valg) 

Jørgen Østergaard gjorde opmærksom på, at han ikke havde valgt at trække sig, og det passede 
også fint med, at han hed Jørgen og ikke Jørn. Hvem denne Jørn var, forblev ubesvaret. 
Der blev opstillet 4 suppleanter, og efter skriftlig afstemning blev 
1. suppleant Jørgen Østergaard,(K-15) 
2. suppleant Anders Bredsdorff (K-16) 
3. suppleant Knud Larsen (K-16) 
4. suppleant Jette Sulsbrück (K-23) 
 
6. Orientering: Fra de kongresdelegerede ved Børge, Kaja og Greta, bl.a. om det kommende 
årsmøde i september 2016 (evt. forslag til årsmødets dagsorden skal nemlig være formanden i 
hænde senest 15. juni 2016. ) 



Børge Pedersen lagde ud med at informere fra et intromøde, der var afholdt 6.4. Mødet blev brugt 
til at introducere nyvalgte medlemmer for opgaven som kongresdelegeret og for at få tilrettelagt 
arbejdet for den nærmeste fremtid. Arbejdsvilkårene for de valgte var blevet debatteret.  
Birgit fra Roskilde er nu vores medlem i Hovedstyrelsen og dermed blev Anna Pedersen fra 
Roskilde ny kongresdelegeret. Greta Jørgensen er ligeledes ny kongresdelegeret og desuden er 
Knud Damgaard og Jørn Kokkendorff valgt, begge fra Jylland. 
 
På sidste årsmøde var der blevet efterlyst referater fra møder mellem de kongresdelegerede.  
Det handler om følgende møder, fortalte Børge: 
Intromødet, forberedelse af årsmødet, selve årsmødet og forberedelse til kongressen. 
Man er blevet enige om, at der helt generelt ikke sendes referater ud til andre end deltagerne i 
møderne. Ved årsmødet sidder der repræsentanter fra alle11 Forpligtende Samarbejder og de kan 
efterfølgende referere derfra. De modtager et referat og kan referere, hvad de finder relevant. 
De noter fra Hovedstyrelsen, som vores hovedstyrelsesmedlem udsender til de valgte 
repræsentanter til årsmødet, skal refereres med varsomhed. De kan indeholde kontroversielle og 
taktiske oplysninger, som ikke skal spredes på det tidspunkt. 
Der udsendes kun arbejdspapirer til de delegerede fra det forberedne møde til kongressen.  
Forslag til emner, der ønskes op på kongressen, fremsende fra De Forpligtende Samarbejder og de 
delegerede vurderer så, om det er inden for deres kompetenceområder.  
På det kommende årsmøde, 1.-2. september, vil man bruge tid på at debattere, hvad der foregår i 
de enkelte kredse. Børge er i gang med at udarbejde et spøgeskema til det brug. Hvordan hænger 
pensionistforum sammen med de aktive i kredsene? I nogle kredse står det skidt til. Ingen nævnt, 
ingen glemt. 
Greta og Børge går til valgmødet i Hovedstaden Øst, og Børge understregede, at de delegerede til 
kongressen repræsenterer hele landet og alle pensionisterne og ikke kun medlemmerne fra deres 
eget område. 
 
Vores nye medlem i Hovedstyrelsen, Birgitte – kaldet Gitte, er blevet medlem af flere udvalg. 
Arbejdsmiljø og organisationsudvalg (AOU), LC’s forretningsudvalg. 
Desuden er hun medlem af Dansk Sprognævn, Teglgården (pensionistboliger ved Sixtus), 
legatforeningen, som uddeler legater til lærerenker og efterlevende børn af lærere. Endelig sidder 
hun også i tjenestemændenes låneforening. Det er hårdt arbejde at være medlem af Hovedstyrelsen. 
 
OK 18 er så småt begyndt. Arbejdstid og løn står helt sikkert på listen. Pension vil som sædvanligt 
være på, men lige så sædvanligt også uden virkning. Næste lille stigning i pensionen kommer i april 
2017 og en forhåbentlig mere mærkbar stigning december 2017. 
 
Flygtningebørn har krav på undervisning, men da man har nedlagt modtageklasserne, skal den 
undervisning gives i normalklasserne samtidig med at skolerne skal få inklusionen af specielle børn 
til at fungere. Dlf har i den forbindelse finansieret kurser for lærere. 
 
Noa Redington har ført sig frem med perfiditeter i Politiken 24.4. og Kaja kunne fortælle om et 
tilfældigt møde med Holger K fra SF som fik luftet sine fordomme om lærere og Enhedslisten. Vi 
burde som pensionister investere noget tid i den offentlige debat, og måske kunne vi få en plads 
eller to i nogle meningsdannende kurser, så vi var bedre klædt på til at debattere med politikere og 
andet godtfolk. 
 
Debat om balancegangen mellem frivilligt arbejde, gratis arbejde. Anders fra K16 var klar i mælet: 
Ingen pensionister skal tage ubetalt arbejde med lektiecafeer fra lærere, der burde have det som 
lønnet arbejde. Men det er et svært område, især når det handler om børn og deres vilkår. 
Forslag til emne på kongressen: Frivilligt arbejde eller rettere Gratis Arbejde 
 



Burde OK pensionister have et lavere kontingent til dlf, da deres indbetaling ikke kan fratrækkes på 
selvangivelsen? Spørgsmålet vil jævnligt blive taget op. 
  
 
7. Det regionale arbejde i Hovedstaden Vest 
09 Vallensbæk: er i gang med at planlægge en tur. Arrangementer på de enkelte skoler. 
 
10 Glostrup: har 9 udflugter om året. Følgende blev nævnt: DR-byen, Vestvolden, Nordatlantens 
Brygge, Den Sorte Diamant, Christiansborgs ruiner, Nationalmuseet og De hvide busser, Mosede 
fortet, gobelinerne og den lokale præstegård. 
 
14 Hvidovre: 4 ture om året. Rosenborg, Frederiksberg Have, Vester Fængsel (kan ikke anbefales 
pga dårlige rundvisere), Zentropa og en bustur til Hammermøllen. 
 
15 Brøndby: 8 arrangementer om året. I år Hotel- og Restaurantskolen, Assistens Kirkegård, 
Bakkehuset, Jesuskirken, Byvandring i Dragør og Bustur til Trelleborg og Flådestation Korsør. 
Dertil julefrokost og årsmøde 
 
16 Taastrup: 4 ture + nytårskur. Mosede fortet, Hofteatret, Hestevogn til Bakken og spisning i 
Korsbæk. 
 
17 Rødovre: Ben Ali Moskeen på Svanevej, udflugt til Jægerspris, 8-tallet på Amager, Operaen og 
en byvandring. Desuden afholdes der et fagligt møde med op til 50 deltagere. 
 
18 Ishøj: Braunsteins bryggeri i Køge med spisning hos Slagter Stig og co, Lærerstandens 
Brandforsikring. 
 
21 Ballerup: 2 udflugter + sommerfrokost. Brandforsikringen, Politigården, Københavns Rådhus 
hvor rundviser Christoffer er fantastisk, Svært at finde lokale til de ca., 150, der melder sig til 
sommerfrokosten. 
 
23 Herlev har ét årligt arrangement. Kunstudstilling på Christiansborg 
 
25 Albertslund: 4 årlige ture + julefrokost, Rungstedlund, rundvisning på Bakken, Vester Kirkegård 
og Københavns Rådhus. 
 
Skulle man blive inspireret og vil høre nærmere, kan man rette henvendelse til repræsentanterne fra 
de enkelte kredse. 
 
8. Næste møde i Hovedstaden Vest 
Mandag d. 10. oktober klokken 10.30 i Taastrup 
 
9. Eventuelt 
Kalender er ikke kommet endnu. Hvilke kredse får den? Usikkert. 
Greta understregede under mødet, at det var vigtigt, man tog sine tillidshverv alvorligt, at såvel de 
valgte repræsentanter som suppleanterne til årsmødet 1.-2. september holdt kalenderen åben de 
dage. 
 
Ref.: Vinnie Plenaa 


