
Kære medlemmer af K 15 – fraktion 4: 

 

Referat af medlemsmøde torsdag d. 8. nov. 2018 kl. 17  

Brøndbyøster Skole, Bredager 160, 2605 Brøndby. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

 

Søren Andersen Hald bød velkommen til de 40 fremmødte og nævnte samtidig at 

aktivitetsudvalget havde fået ros fra flere medlemmer for de gode arrangementer, der 

havde været i årets løb. 

 

2.  Nyt fra Kredsen 

 

Ingen repræsentanter fra kredsen var mødt. 

 

3.  Nyt fra Det Forpligtende Samarbejde Vest 

 

Lisbeth Brink orienterede om opbygningen af vores repræsentation i dlf og samarbejdet i 

Hovedstaden Vest. Lisbeth Brink og Vinnie Plenaa blev i 2017 valgt til det arbejde og Jørgen 

Østergaard og John Bruun blev dengang valgt som suppleanter. Da Vinnie efterfølgende 

blev valgt af Vestsamarbejdet til at repræsentere dem ved de landsdækkende årsmøder 

trådte Jørgen Østergaard ind i stedet for hende. Nu har Jørgen trukket sig helt ud af 

arbejdet, og derfor vil det fremover være John Bruun og Lisbeth Brink, der repræsenterer 

Brøndby ved møderne i Hovedstaden Vest. 

 

Lisbeth gik videre med at orientere om retssagen fra Odense, hvor en lærer, Erik Schmidt, 

var anklaget for at udtale sig negativt på et pædagogisk råds møde om lov 409. Lisbeth var 

stærkt bekymret, hvis det fremover skulle være forbundet med problemer for offentlig 

ansatte at udtale sig på møder. Domsafsigelse forventes den26.11. 

Lisbeth orienterede om OK 2018 og den kommission, der efterfølgende blev nedsat. 

Lisbeth argumenterede for at pensionister skulle fortsætte medlemskabet af dlf, da der var 

mange fordele forbundet hermed, bl.a. mulighed for at leje feriehuse og deltage i kurser 

under dlf. Opfordrede medlemmerne til at orientere sig i Folkeskolen, hvor der medio 

februar vil komme opslag om kurserne.  

 



Vinnie Plenaa supplerede med oplysninger fra kongressen, bl.a. om Per Christensen fra 3F, 

som havde udtalt sin støtte til lærerne. Der var tre hovedområder på kongressen, men man 

kan selv læse et mere udførligt referat i Folkeskolen nr. 19 fra 8.11. 2018. 

Vi fik endvidere en orientering om en tur Rødovres fraktion 4 arrangerede til Weimar og 

hvor vi også var velkomne til at deltage. Pris  3600,- . Interesserede kan ringe til Vinnie 

Plenaa, som kan formidle kontakt til arrangørerne i Rødovre.  

 

4. Aktivitetsudvalgets regnskab og årsberetning 

 

Bente Villumsen gennemgik regnskabet og orienterede om de afholdte ture. En del 

besøgssteder har et begrænset deltagerantal, så aktivitetsudvalget vil overveje at dublere 

turene, så flere kan komme på tur. 

  

5.  Julefrokost 4. december kl. 13 i Møllesalen 

 

Alice Andersen Hald orienterede om pris og tilmelding. Læg mærke til, at det er et nyt sted 

julefrokosten afholdes. Det står på indbydelsen, at det i år er i Møllesalen, Gildhøjhjemmet, 

Brøndby Møllevej 25. 

Der blev sendt tilmeldingslister rundt og lister hvor man kan byde ind med retter til 

menuen. 

            4 personer til at hjælpe under frokosten.  

            4 personer til at hjælpe med oprydning efter frokosten 

  

6.  Ideer til nye arrangementer (evt. med oplysninger om begrænsninger) 
  

Sangaften, Roskilde Kloster, Botanisk Have, Politigården, I Lise Nørgaards spor. Vester 

Fængsel, Bispebjerg Kirkegård, Frederiksborg Slot, Andelsbyen Nyvang, I Hvidernes Spor, 

Nattur med Bror Felde, Kalundborgegnen, vintur til Røsnæs og ture med Nationalmuseet. 

 

7.  Eventuelt 

 

Søren Andersen Hald fortalte om planerne for en tur til Dresden. Turen er ikke kun for 

medlemmer og der er ingen tilskud. Man kan derfor have venner, familier, koner kærester, 

forældre  og andre interesserede med på turen.  

 

Referent: Vinnie Plenaa 

 

 

 

 
 


