
                                                                                  Referat fra 

Medlemsmøde mandag d. 2. november kl. 17. 

På Brøndbyøster Skoles lærerværelse, Bredager 160, 2605 Brøndby 

Søren Andersen Hald fik ordet inden dagsordenen. Han fortalte, at Kaja var død om onsdagen. Sørn, hendes 

mand, havde bedt Søren om at hilse os alle fra Kaja. Vi vil savne hende. Bisættelsen finder sted fredag den 

6. november klokken 12 fra Rønnevang Kirke i Taastrup. 

Blomster frabedes, men send i stedet et bidrag til Hospice Søndergaard på konto 7854-133706-5 

 

Da Irene Madsen, vores næstformand, var på kursus og først kunne komme lidt efter kl. 17, behandlede vi 

pkt.  2a og 2b inden hun kom. 

Dagsorden/Referat: 

1. Nyt fra kredsen. 

 

Ref.: Det er aftalt, at lærerne i Brøndby højst kan have 26 ugentlige lektioner. Nye lærere dog højst 

25 ugentlige lektioner de første 2 år. 

Undervisningen skal så vidt muligt placeres sammenhængende. Strandskolen har problemer med at 

overholde dette punkt. Det er lidt ustabilt m.h.t. opgavefordelingerne. Tilfældige opgaver bliver 

pålagt lærerne. Dlf vil stå for en landsdækkende undersøgelse af opgavefordelingen gennem en 

evaluering hos lærerne. 

Lærerstyret undervisning – læringsmål volder en del problemer, men søges løst gennem fagteams, 

som mødes hver 14. dag i 1½ time for at lave undervisningsforløb, som senere kan bringes til EDB 

og der i gennem få målene lagt fast og få dem relateret til elevplanerne. 

4. og 5. klasserne bliver evalueret af kolleger for at se om læringseffekten er opfyldt. 

Ny inspektør på Brøndbyvester. Joachim Kjølberg, som kommer fra en stilling i Tårnby. 

Der har i flere år ikke været kommunale besparelser på skoleområdet i Brøndby. Tværtimod fik 

skolerne ekstra 200.000 kr. som kunne bruges til indkøb af materialer, efter skolens ønske. 

Det er svært at holde på eleverne. Værst ser det ud i strandområdet. Ca. 22% frekventerer andre 

kommuneskoler eller private skoler. På landsplan er det 14%. 

Ved det kommende valg til Hovedstyrelsen (HS) i Dlf er der opstillet 4 kandidater fra hovedstaden. 

Læs i øvrigt nyhedsbrevene fra K15.  

 

2.  a. Valg til det forpligtende Vestsamarbejde. 2 repræsentanter er på valg. Lisbeth Brink modtager 

genvalg, Vinnie Plenaa opstiller. 2 suppleanter er på valg. John Bruun modtager genvalg. 

 

Ref.: Lisbeth Brink og Vinnie Plenaa blev valgt 

John Bruun og Jørgen Østergaard blev valgt til suppleanter 

 b. Aktivitetsudvalget modtager genvalg, men kan godt bruge et par nye medlemmer. 

Ref.: Annelise Nielsen og Poul Erik Plenaa blev nye medlemmer af udvalget.  

Bente Villumsen, Flemming Bjørn, Søren Andersen Hald, Alice Andersen Hald og Kirsten Schmidt 

fortsætter i udvalget. 

 
 

 



3  a. Årsberetning fra det forpligtende Vestsamarbejde. 

 

Ref.: Lisbeth Brink fortalte, at vi pt er 162 medlemmer af fraktion 4 i Brøndby. Det fordeler sig jævnt 

hen over skolerne. 

OK-ansatte kan ikke trække kontingentet fra som tjenestemænd kan. 

Pensionen følger ikke lønudviklingen og folkepensionens grundbeløb vil blive aftrappet over de 

kommende år. 

2 repræsentanter fra hver kommune deltager i Vestsamarbejdet. Fra Brøndby er det Lisbeth selv og 

Jørgen Østergård.. Desuden deltager Vinnie Plenaa, som er årsmøderepræsentant. 

Årsmødet vælger de 10 kongresdelegerede. Tre af de opstillede kandidater til kongressen er fra 

Vestsamarbejdet. Vores medlem af Hovedstyrelsen, Greta Jørgensen stiller ikke op til valget i dec. 

Årsmødet, som altså er repræsentanter fra hele landet, anbefaler i stedet Birgit Bruun fra Roskilde. 

Vores medlemskontingent anser Lisbeth for at være højt, men til gengæld har vi mange aktiviteter. 

 b. Årsberetning fra aktivitetsudvalget. 

Ref.: Flemming Bjørn gennemgik årets aktiviteter. 

2 var afholdt på mandage 

2 var afholdt på tirsdage 

2 var afholdt på onsdage 

2 var afholdt på torsdage 

 

De 8 arrangementer var 

Medlemsmøde med 45 deltagere 

Julefrokost med 63 deltagere 

Københavns Rådhus med 57 deltagere 

Brøndby Stadion med 60 deltagere 

Sejltur til Nordhavn med 77 deltagere 

Fælleden med 34 deltagere 

Skovtur til Møn og Nyord med 54 deltagere 

Frimurerlogen med 46 deltagere 

 

Gennemsnitligt 53 deltagere pr. arrangement.  

 

 c. Regnskab. 

Ref.: Bente Villumsen gennemgik regnskabet og de enkelte poster. 

Regnskabet godkendt med applaus.  Fint regnskab  

 

      4.    Julefrokost – hjælp til efterfølgende oprydning. 

 

           Ref.:Alice Andersen Hald efterlyste hjælp til julefrokosten. Det gælder mad, borddækning og ikke  

mindst oprydning efter arrangementet. Lister blev rundsendt.  
 

      5.    Ideer til kommende arrangementer. 

            Ref.: Søren Andersen Hald vil gerne have forslag der er præcise og med kontaktpersoner. Evt. et 

prisoverslag. Ellers var der åbnet for forlag. Her er nogle af forslagene: 

 Frederiksbergtur: Rahbeckmuseet ogJesuskirken 

 Rundvisning på Vester Kirkegård 

 Rundvisning på Assistens Kirkegård   

 Villumsens museum i Frederikssund 

 Ystad – Wallander tur 

 Tur til Hven 



 Svane museet ved Holbæk 

 J.H. Wesselstuerne på Gråbrødre Torv 

 Krakow – men hvem vil arrangere – kontakt evt. Jørgen Østergaard 

 Hammer Mølle 

 Nationalmuseet. 

 

      6.    Eventuelt. 

Ref.: En stor tak til aktivitetsudvalget for godt arbejde og gode arrangementer. 

Og så var der traktement. 

 

Referenter Hanne Christensen og Vinnie Plenaa 

 

 

 

PS: Hermed datoerne for pensionistkurserne: 

27.-29. juni på Frederiksdal: Politik og Christiansborg 

4.-6. juli på Gl. Avernæs: Film 

6.-8. juli på Gl. Avernæs: Lokalhistorie og øl 

11.-13, juli på Skarrildhus: Kunst og Kultur 

 

Se tilmelding i februarnummeret af Folkeskolen. Meld jer til, så dlf kan se, at der er interesse for kurserne. 

Det er ikke sikkert, at I får kurset, for der er over 1000 tilmeldinger hver gang, men så står i højere på listen 

de kommende år. 


