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Årsmøde for fraktion 4 
den 8. februar 2021 via Teams 

 
 

Referat 
 

1. Velkomst 
Jørn Kokkendorff (JKOK) bød velkommen, da Gordon Ørskov Madsen var optaget af de 
igangværende overenskomstforhandlinger. 
 

2. Valg af dirigent og referent 
Kaja Eggers Rasmussen blevalgt til dirigent og Kjeld d. Carlsen blev valgt som referent. 
 

3. Godkendelse af forretningsorden 
Godkendt som forelagt. 
 

4. Formandens Beretning 
I sin beretning omtalte Jørn Kokkendorff at Covid-19 havde været årsag til at både Sommerkurserne 
og Pensionisttræffet i Norge var blevet aflyst. I øjeblikket afholdes alle møder og kurser virtuelt. 
Derfor er der ikke indrykket annoncer for dette års kurser og pensionisttræf.  
Pensionisttræffet skal være i Island, men der er endnu ikke taget stilling til om DLF deltager. 
Sommerkurserne er heller ikke annonceret, da det er uvist om de kan afholdes – måske bliver der 1 
eller 2 kurser omkring sommerferien. Det afklares på et hovedstyrelsesmøde i marts. Mange af 
kredsenes pensionistarrangementer er ligeledes aflyst.  
JKOK kom efterfølgende ind på det dalende medlemstal for fraktion 4 og den ændrede måde for at 
opnå kontingentfrihed efter 12 års medlemskab efter folkepensionsalderen. 
Det faglige netværk på folkeskolen.dk – Lærersenior – har fået forlænget sin prøveperiode med 2 
år. Statistikken viser 4 sidehenvisninger pr. tilmeldt hver måned. JKOK ser gerne at flere af 
årsmødedeltagerne melder sig som bloggere, så er kan blive endnu flere indlæg på siden. Vil man 
være med kan man skrive til ham på jkok@dlf.org  
 
Derefter kom JKOK ind på beslutningen på sidste årsmøde: 

Forslag til politik for pensionistarbejdet i Danmarks Lærerforening 

▪ Foreningens mål er at fastholde nuværende og kommende pensionister i foreningen. 

▪ Foreningens lokale og centrale indsats for pensionerede medlemmer skal understøtte et 

fagligt, socialt og kulturelt engagement. 

▪ Foreningen centralt skal sikre de bedst mulige vilkår for overenskomst- og 

tjenestemandspensionister. 

▪ Foreningen skal sikre samarbejdet mellem foreningen centralt, forpligtende 

kredssamarbejder, kredse og pensionistfora. 

▪ Foreningens kommunikation til pensionisterne skal være klar og overskuelig og let 

tilgængelig på foreningens og kredsenes hjemmesider. 

▪ Danmarks Lærerforening skal være en aktiv og attraktiv fagforening for alle medlemmer. 

Der arbejdes med dette i forbindelse med foreningens principprogram, der skal arbejdes på at 
fastholde nuværende og kommende pensionister fastholdes som medlemmer i DLF revideres på 
efterårets kongres. JKOK og de kongesdelegerede har arbejdet med punkterne på et intromøde i 
juni 2020. Hovedstyrelsen vedtog i efteråret en strategi for rekruttering og fastholdelse af 
medlemmer.  
I strategien er et af pejlemærkerne: ”Ved overgangen fra arbejdsliv til pensionisttilværelse skal der 
ske en fortsat udvikling af initiativer, som kan være med til at fastholde medlemmerne i forbindelse 
med overgangen til fraktion 4, fx i relation til kommunikation og relevante medlemsaktiviteter.” 
En målsætning i den forbindelse er: ”Alle lærere, der er på vej på efterløn/pension, modtager 
informationsmateriale om medlemsfordele og -tilbud til fraktion 4’s medlemmer.” 
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Der er ansat en konsulent, der skal tage sig af strategien for rekruttering og fastholdelse af 
medlemmer. Her skal der bl.a. ses på en nemmere adgang til foreningens hjemmeside ved at lave 
et direkte link ”Særligt for Seniorer”.  
Under arbejdet med indsatsområdet ”er vi gearet til fremtiden” er det understreget, at med 
medlemmerne i centrum skal arbejde med et fagligt, professionsmæssigt og socialt fællesskab.  
Sidste års henvendelse fra Årsmødet til Hovedstyrelsen har været til debat i sidstnævnte og 
konklusion blev, at foreningen opfordrer til at alt frivilligt arbejde sker i regi af Skolens Venner, der 
sikrer en dialog mellem skolens parter. 
JKOK er medlem af LC’s forretningsudvalg og repræsenterer i den forbindelse pensionisterne fra 
alle organisationer under LC.  På denne post har han været med til at opstille krav til de statslige 
overenskomster, hvis resultater har indflydelse på tjenestemandspensionens størrelse.  Det har 
været vigtigt, at de procentuelle lønstigninger som minimum sikrer reallønnen samt at 
reguleringsordningen videreføres. Man har også rejst kravet om, at alle løndele -også lønpuljer – 
skal indgå i procentreguleringen af pensionen. Nu foreligger forhandlingsresultatet Kravet om at alle 
løn dele skal have indflydelse på pensionen kom ikke med. Til gengæld er der indledt drøftelser om 
at få pensionister, der arbejder på skolen, omfattet af overenskomsterne. 
JKOK havde været til infomøde md Faglige Seniorer- dette gemmes til dagsordenens punkt herom. 
Referaterne fra gruppedrøftelserne af formandens beretning viste, at man var tilfreds med 
beretningen. Det blev efterlyst en central holdning og interesse for pensionistarbejdet. En sådan 
holdning ville smitte af på den lokale interesse for dette arbejde. Specielt blev det understreget, at 
der er behov for, at der udarbejdes en central pjece og at det ikke kan gå for hurtigt med at få dette 
arbejdet sat i gang.  
Fra FKS Sydjylland kom der en opfordring til at få set på regelgrundlaget for årsmødets afholdelse, 
så det blev muligt at skubbe mødet i situationer som Covid-19. 
De blev efterlyst materiale, der kunne bruges i vurderingen om årsagerne til udmeldelse ved 
overgang til pension. Var det fordi man var overenskomstansat? Er det 93’problematikken der fortsat 
er gældende? Eller er man uoplyst ved fordelene ved et fortsat medlemskab? 
 

5. Oplæg om muligt medlemskab af Faglige Seniorer 
I forbindelse med dannelsen af en fælles hovedorganisation er interessen for tilslutning til Faglig 
Seniorer vokset. Spørgsmålet er om vi skal meldes ind som en samlet gruppe – via det centrale 
kontingent – eller om man fortsat kun skal have mulighed for et melde sig individuelt ind. Udgiften til 
at melde sig kollektivt ind il være 5 år årligt for hvert medlem af fraktion 4. altså ca. 100000 kr. Denne 
udgift kan være med til at vise fraktionens medlemmer, at de får noget for medlems-kronerne, der 
årligt andrager 852 kr. pr medlem eller 11,6 mio. kr. i alt. JKOK vist et diasshow om opbygning og 
fordele ved et medlemskab af Faglige Seniorer og årsmødet blev herefter opdelt i grupper igen. 
Denne gang gik det ’forholdsvis’ smertefrit og næsten alle kom med i de grupper de tilhørte. 
Tilbagemeldingen fra grupperne viste en overvældende interesse for et kollektivt medlemskab og 
det blev understreget, at et sådant åbnede mulighed for at kunne deltage og få materiale fra de 60 
år. Der blev efterlyst et Nyhedsbrev fra DLF til pensionisterne. 
 

6. Indkomne forslag 
Ingen forslag til behandling. 

 

7. Eventuelt 
JKOK var glad for at vi holdt det digitale årsmøde og fandt at med begynderfejl var det gået ganske 
godt. Flere var dog inde på, at det var svært at fastholde interessen, når billede eller lyd var væk. 
Der blev fra mange sider udtrykt ønske om at det blev muligt at samle vores ’årsmøde’ til efteråret 
 
Mødet hævet  
kl. 14.11 
 
Referent: Kjeld D. Carlsen     11. februar 2021 


