
                        Svinninge, d. 12.03. 2019 

 

Møde mandag d. 11.03.2019 kl. 14.00 på kredskontoret. 
Fraværende med afbud: Gunnar Andersen 

Fraværende uden afbud: Birte Lundby 

Referat: 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen og referatet fra d.18.01.2019 

 Begge dele blev godkendt. 

  

Pkt. 2 Sommerudflugten. 

 Destination. Vi besluttede at se Karen Blixen Museet i 

Rungsted, spise frokost i Rungsted Havn og derefter køre 

til Jægerspris Slot. 

 Dato: Onsdag d. 21. august, 2019 

 Budget: Vi får snarest indhentet entré priser og priser på guider de to steder 

samt en frokostpris.  

Bussen koster 8.500,- kr. fra kl. 8.00 – 19.00 

 Deltagerbetaling. Vi tilstræber en deltagerpris på 350,-/400,-kr. 

 Udsendelse af invitation. Torben skriver et udkast til invitation, som vi tager 

stilling til og som derefter udsendes og lægges på hjemmesiden. 

 Tilmeldingsfrist: 21. 06. 2019 

 

Pkt. 3.  Efterårs- (forårs-)udflugten 

 Destination :  Veteranbusmuseet, Skælskør med bustur i skovene ved 

Holsteinborg m.m.. 

 Dato : Tirsdag 07.05. 2019 .Mødested: Veteranbusmuseet, kl. 11.00 

Torben skriver invitation. 

  

Pkt. 4. Brochuren om fordelene ved at forblive i DLF. 

 Vibeke medbragte brochuren, der er blevet rigtig god og flot. 

Vi foretog små rettelser. 

 

Pkt. 5. Nyt fra kredsen. Generalforsamling. 

 Generalforsamlingen er tirsdag d. 19.marts kl. 16.00 

Vibeke er villig til genvalg. 

Grethe vil lave et oplæg om pensionistpolitikken i DLF. 



Kredsen har afholdt TR-kursus m. overnatning i december -18 

Man arbejder med professionel kapital. Og det skal der arbejdes videre med sammen 

med politikerne, skolelederne, TR`erne og kredsen. 

 

Man har indledt forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale for lærerne. 

Arbejdet med at få alle de praktiske ting til at falde på plads efter skolereformen 

tager mange kræfter lige nu. Det forventes at alt fungerer efter sommerferien! 

 

Pkt. 6. Evaluering af teateraftenen tirsdag d. 26. februar 2019. 

24 medlemmer deltog. Flotte skuespilpræstationer. Ønske om at der ikke fremover 

vælges stykker, der handler om ældre mennesker. 

 

Pkt. 7. Referat fra årsmødet 6.+7. februar.  

Grethe fortalte om arbejdet med pensionistpolitikken på årsmødet. Det var et 

usædvanligt godt og veltilrettelagt årsmøde. 

I 2015, da man lavede det nye principprogram, røg alt om pensionistpolitik ud. Man 

skal helt tilbage til 2003 for at finde den gamle pensionistpolitik for DLF. 

Det arbejdspapir, der efterfølgende er udsendt, skal der arbejdes videre med. 

 

Pkt. 8. Pensionistpolitik. Grethe. Se bilag. 

 kommentere  og evt. uddybe de enkelte forslag/ønsker. 

 Formulere  forslag til en egentlig politik for pensionistarbejdet. 

Grethe gennemgik arbejdspapiret. 

  

Pkt. 9. Det forpligtende  kredssamarbejde.  

 Ekstraordinært møde tirsdag d. 09.april 2019 kl. 14.00 i Kalundborg. 

 Aftale om udsendelse af Gittes noter. Er det Jan Erik, der sørger for det fremover? 

 For fremtiden er det Jan Erik der udsender nyt om Gittes noter fra H.S. møderne 

Pkt. 10. Næste møde.  Onsdag d. 07.08.2019 kl. 10.00 

Pkt. 11. Evt. :  invitation til at deltage i møde om arbejderhistorie. Orientering om forskellige 

muligheder for teater til næste sæson. 

Hilsen 

Annie                                                    

 


