
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 for fraktion 4 i Hovedstaden Vest 

 mandag den 10. oktober 2016 kl. 10.30 hos kreds 16, Valbyvej 4, 2630 Taastrup. 
   
 
Dagsorden 
 
1. Velkomst 
 
Søren bød velkommen 
 
2. Valg af dirigent og referent (som dirigent foreslås Greta Jørgensen – som referent foreslås Vinnie 
Plenaa ) 
 
Begge blev valgt 
 
3. Præsentation af kredsene, 2 deltagere fra hver, navneopråb og kontrol af mailadresser 
 
Peter Jerichou K09 og Steen Jeppesen K14 var ikke mødt og kongresdelegerede Børge Pedersen 
havde meldt afbud. Ellers var alle til stede. 
 
HUSK fremover at tilmelde jer til Bente på kontoret. Denne gang var der kun 13 tilmeldte da fristen 
for tilmelding var nået. Derefter kom yderligere 3 tilmeldinger. Tilmeldinger er vigtigt især af 
hensyn til traktementet. I dag er 25 mødt op trods kun 16 tilmeldte. 
NB: Vi glemte mailadresserne! 
  
4. Godkendelse af referat fra møde i HV den 25. april 2016 
 
Greta bad om at få rettet ”kongressen” til ”årsmødet” under pkt. 6 sidste linje. 
 
5. Orientering fra Årsmødet 1. - 2. september 2016 
 
Fint årsmøde, Hotel Storebælt er et godt sted, centralt beliggende, god forplejning og alt elektronik 
fungerede. Fra mødelokalet til værelserne var der langt, men så fik vi da lidt motion. 
 
Det var første gang vores nye hovedstyrelsesmedlem, Birgit, ledede mødet, men det gik rigtig godt 
og beretningen var fin. Vi fik den udleveret skriftligt på mødet. 
 
Pensionistforum Syds forslag: 
”Fraktion 4’s årsmøde opfordrer DLFs hovedstyrelse til at gennemføre pensionisternes 5. 
pensionistkursus” 
Efter lang fremlæggelse og efterfølgende debat, endte det med en opfordring til Birgit om at tage 
det op, når hun fornemmede, det kunne betale sig. 
Det har Greta også gjort de år, hun sad i hovedstyrelsen. 
 
I Nordsjælland fungerer det forpligtende samarbejde i fraktion 4 ikke så godt. Lene Grethe Jensen 
vil spørge til det i FAK, hvor formanden fra Nordsjælland også sidder. 



Hvordan fastholder vi OK-pensionister i foreningen? Listen med fordele for pensionister bør 
uddeles evt. sammen med folder til nye pensionister. Vi ved ikke om det er tilfældet, at flere ok-
pensionister melder sig ud. Undersøg i egen kreds om det forholder sig sådan. 
 
6. Orientering fra Kongressen i DLF 13. - 14. september 2016 
 
God og spændende kongres. Vedtægtsændring for fraktions 4’s årsmøde. Tidligere var årsmødet i 
august, men fremover vil det blive afholdt i februar. Begrundelsen er, at da det er årsmødet, som 
vælger de kongresdelegerede, vil der være for lang tid fra august til april, inden de nyvalgte 
tiltræder. Nu vælges de i februar og tiltræder i april måned på lige årstal. De enkelte kredse skal 
derfor fremover have valgt deres to repræsentanter til det forpligtende samarbejde i fraktion 4 
inden udgangen af ulige år.  
 
Næste årsmøde finder sted den 27.-28. februar 2017 på Store Bælts Centret. 
 
Der var enighed om, at man skal finde et fælles folkeskoleideal. Det skal drøftes i kredsene, og der 
skal tages stilling til det på kongressen i 2018. 
 
Kongressen blev suspenderet to gange. 

1. gang under Alexander von Oettingens foredrag. Han roste lærerne, som fik at vide, at de 
var dygtige. 

2. gang under Majbrit Berlaus foredrag, som handlede om fusion mellem LO og FTF. 
 
Spørgsmål til Anders Bondo om frivilligt arbejde i folkeskolen. Pensionister kan være 
sparringspartnere og supervisere. Vi skal ikke undervise flygtningebørn, men vi vil være gode som 
kontaktpersoner. 
 
 
7. Det regionale arbejde i Hovedstaden Vest  
 
09 Vallensbæk: Rockmuseet i Roskilde. 
10 Glostrup: Matadorudstilling – Kbh. Byret - Arken 
14 Hvidovre: Skibsklarerergården – Zentropa - 
15 Brøndby: Søfartsmuseet – Bakkehuset – Trelleborg – Kragerup – Ass. Kirkegård - Jesuskirken 
16 Taastrup: Rockmuseet i Roskilde – Brede Industrimuseum – Dyrehaven - Matador 
17 Rødovre: Jægerspris Slot – 8-tallet - Folketinget 
18 Ishøj: Bryghuset i Køge – Mediemuseet i Bredgade – Rundvisning på Bakken 
21 Ballerup: Monet Ordrupgård – Frelser Kirke 
23 Herlev: Rockmuseet i Roskilde. 
25 Albertslund: Rungstedlund – Bakken – Vester Kirkegård 
 
God rundviser på Kbhs Rådhus:  Kristoffer Ruth Sahlholdt 
   Rådhusbetjent mobil nr.: 26149405 
   E-mail: Krsahe@olef.kk.dk 
 
Anbefales:   Greiner rundture – Have- og byvandringer 
   Booking på mail: Kim@greiner.dk 
   Tlf.: 57526967, mobilnr: 40589825 
 
  Han har desuden billedforedrag som bookes på same mail 
    
 

mailto:Krsahe@olef.kk.dk
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Hvis man er i tvivl om noget vedrørende de på listen nævnte arrangementer, kan man altid kontakte 
de relevante medlemmer i HS-vest eller søge på kredsenes hjemmesider. Google kan også bruges til 
meget i den forbindelse. 
 
Ib Rønne vil sende noget ud om deres tur til Dresden. I kan evt. sætte det på kredsens hjemmeside, 
måske er der nogen af jeres medlemmer, som kunne ønske at deltage i turen 
 
 
8. Næste møde i Hovedstaden Vest  
 
Onsdag den 18. januar kl. 10.15 på samme adresse som dette møde. 
OG HUSK LIGE TILMELDING 
 
9. Eventuelt 
 
Intet 
 

Ref.: Vinnie Plenaa  
 
 


