
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  Lene Jensen, tovholder. 

 

Referat fra møde for fraktion 4 i Hovedstaden Vest 

 torsdag den 16. januar 2020 kl. 10.30  

 

 

Dagsorden 

 

 

1. Velkomst  

Søren Frederiksen bød velkommen med ønsket om et godt nytår til alle. 

 

2. Valg af dirigent og referent (som dirigent foreslås Børge Pedersen – som referent foreslås Vinnie 

Plenaa.) 

Begge blev valgt 

 

3. Præsentation af kredsene, 2 deltagere fra hver, navneopråb og kontrol af mailadresser 

Børge Pedersen foretog navneopråb. Der var afbud fra Torben Staffe 09, Ib Rønne 017 og 

tovholder Lene Grethe Jensen. 

Børge gjorde opmærksom på, at årsmødet var flyttet til 6.-7. februar og fik tilføjet e) under pkt 5, 

ekstraordinær kongres 5. feb, som bliver en lukket kongres. 

De 10 kongresdelegerede fra fraktion 4 må deltage, men uden stemmeret. 

 

4. Godkendelse af referat fra møde i HV den 30. september 2019 

Godkendt 

 

5. Orientering og debat angående: 

 

a) Lærerkommissionen 

Lige om lidt skal skolens parter gøre et nyt forsøg på at lande en arbejdstidsaftale for lærerne. 
Første forhandlingsmøde mellem KL, der repræsenterer arbejdsgiverne,og Lærernes 
Centralorganisation (LC), der repræsenterer lærerne, finder sted 5. marts. 
Der er tale om såkaldte periodeforhandlinger, fordi forhandlingerne om lærernes arbejdstid 
foregår i perioden mellem de seneste overenskomstforhandlinger i 2018 og de kommende 
forhandlinger i 2021. Der er planlagt møder frem til slutningen af april, hvor parterne håber at 
kunne fremlægge en arbejdstidsaftale for lærerne. Kommer der en aftale i løbet af foråret, skal 
den til urafstemning blandt Lærerforeningens medlemmer og til godkendelse i KL’s bestyrelse. 
Godkendes aftalen, kan den – medmindre andet bliver aftalt – træde i kraft allerede næste 
skoleår. Hvis parterne ikke bliver enige om en arbejdstidsaftale,eller hvis DLF’s medlemmer eller 
KL’s bestyrelse ikke kan godkende en aftale, bliver forhandlingerne udskudt til 
overenskomstforhandlingerne i 2021. Først her er en konflikt en mulighed, hvis parterne heller 
ikke ved disse forhandlinger bliver enige. 
 

b) Hovedstyrelsesvalget 

Se Folkeskolen nr. 22, 19.dec 2019. Interessant at se, hvordan den nye hovedstyrelse kommer til at 

fungere. 

 

 



c) Valg af kongresdelegerede for fraktion 4 

Valget vil finde sted på årsmødet d. 6.-7. feb 2020. 11 kandidater opstiller, så vi skal have valg, da 

vi kun skal bruge 10 kongresdelegerede. Jette Sulsbrück fra HV er en af de nye kandidater. 

 

d) Årsmødet den 5.-6. februar 2020 

De store emner på årsmødet bliver ”Forslag til politik for pensionistarbejdet i Dlf og 

erfaringsudveksling om det forpligtende kredsarbejdes struktur. 

 

e) ekstraordinær kongres 5. feb. (punktet vedføjet under mødet) 

Den ekstraordinære kongres er i Tivolis kongressal kl. 10.30-16.00. Det er en lukket kongres, som 

selvfølgelig vil omhandle lærernes arbejdstid mm. 

De 10 kongresdelegerede fra fraktion 4 må deltage, men uden stemmeret. 

 

 

 6. Det regionale arbejde i HV 

K 09: Intet nyt 

K10: Guldaldermalerne, skt. Petri Kirke, musikhuset, Picasso på Arken, Fagligt møde med 

tovholder Grethe Jensen som også er formand i K10. 

K14: Rundvisning på det Kgl. Teater, oplysninger kan ses på deres hjemmeside. Rundetårn. 

K15: Julefrokost med hjemmelavet mad fra vores medlemmer. Vi har et aktivitetsudvalg, som 

planlægger vores arrangementer. 

K16: Arken, julebrunch, nytårsarrangement, Mærsktårnet. 

K17:Wiinblads hus, Kbhs Rådhus, Fagligt møde. Tilskud fra kredsen er sat ned fra 40.000 kr. til 

35.000 kr., så pensionistmiddagen i april bliver fremover kun hvert andet år. 

K18: Cisternerne, skal helst være, når det er lidt varmere, da noget af det foregår udendørs. 

K21: Arken, med spisning i ”Hummeren”, som ligger i gåafstand fra Arken. 

K23: Intet siden sidst. 

K25:Julefrokost hos Felix i Albertslund. Medlemmerne får datoerne for alle arrangementer hele 

året. 

Der blev spurgt til Livgarden. Kaja havde været der, men, men, men, hun er vist ikke royalist. 

 

 7. Næste møde i Hovedstaden Vest  

Torsdag d. 2. april 2020 kl. 10.30 (kort møde) 

 Onsdag d.. 4. november 2020 kl. 10.30 (med frokost) 

 

 8.  Eventuelt 

Vinnie Plenaa genopstiller ikke til som årsmøderepræsentant til valget d. 4.nov i HV. 

Børge Pedersen genopstiller ikke som kongresdelegeret. Stor tak til Børge for det gode arbejde og 

de fine informationer han har givet os gennem årene. 

 

Nordisk pensionistkursus og seniorkurser: 

 

Nordisk: 15.-19. juni 2020 i Alta, Norge 

 

Seniorkurser 

23.-25. juni: Politik og Christiansborg, Frederiksdal 

29.-1. juli: Sang, musik og lokalhistorie, Gl. Avernæs 

1.-3. juli: Film, Gl. Avernæs 

7.-9. juli: Kunst og kultur, Skarrildhus. 

  

Ref.:Vinnie  Plenaa 

 


