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Referat 
Dagsorden: 
 

1. Velkommen 
 
Flemming Bjørn bød velkommen og ridsede aftenens program op 

 
2. Nyt fra kredsen 

 
Såvel formand Niels Damløv, næstformand Rikke Jørgensen og kasserer Nils Greve var mødt 
op.  
Niels gav straks ordet til Rikke, som fortalte om de områder hun beskæftigede sig med. 
Undervejs kom hun ind på lærernes trivsel på arbejdsstedet, aldersintegration 0-3.klasse, 
pædagogiske områder, K15’s hjemmeside, og dens opkobling til facebook. 
 
Nils Greve fortsatte og gav en opdatering på kredsens økonomi. Vi har i år fået 60.000 kr. 
mindre end forventet fra akutfonden i dlf. Det skyldtes fejl i opgørelserne. Udgiften til frikøb 
er steget pga alm. lønstigninger, huslejen er steget og da der er en aftale om, at 
kontingentet ikke må stige før 1.8. 2017, hvis vi til den tid skal opnå et tilskud på 200,- kr. 
pr. medlem fra dlf, er kredsens økonomi lidt presset for tiden. Bl.a. har man måttet 
afskedige sekretæren og selv overtage den daglige drift. 
1.8.2017 bortfalder konfliktkontingentet og der bliver et større råderum måske med mindre 
kontingentstigninger til følge. 
Medlemskurser vil formentlig igen komme på tale. 
 
Der er pt 375 aktive medlemmer i Brøndby, og der gøres en stor indsats for at få nye lærere 
til at melde sig ind i dlf. Der gives 50% rabat på kontingentet de første 6 mdr. efter 
uddannelsens afslutning. Det er kun meget få af de læreruddannede ansatte, der ikke er 
medlem. Det kniber mere med at få de ikke-læreruddannede til at melde sig ind. 
 
Niels Damløv tog som den sidste ordet og fortalte om kommunens økonomi. Brøndby er en 
rig kommune. De har 500 millioner i kassen og det betyder, at de har kunnet sænke skatten 
med 2 procentpoint. Der er endvidere afsat 125mill. til anlæg. Der forventes ikke 
besparelser på skoleområdet. Der ligger 23 mill. i en rådighedspulje, som fungerer som 
buffer ved uforudsete udgifter. 
Arbejdssituationen ser heller ikke sort ud. I vid udstrækning kan lærerne selv lægge deres 
forberedelse uden for skolen. Timetallet er sænket fra max 27 ugentlig timer til max 26 og 
der er en forhåbning om, at det kan komme ned på 25. Ib Terp er stoppet som borgmester 
og Kenn Magelund er trådt ind i stedet for. Kredsen har et godt samarbejde med 
borgmester og børnedirektør Helge Skramsø. 
 



Pensionerne reguleres i takt med de reelle lønstigninger. Der forventes en stigning 1.1. 2017 
på ca. 1%. Det blev understreget, at stigningen relateres til de reelle lønstigninger. Udløser 
overenskomsten tillæg, ny løn og andet af den slags, indvirker det ikke på pensionen. 
OK-ansatte melder sig tilsyneladende ikke ud ved overgang til pensionering. 
 
Fra salen blev de tre mindet om, at der findes en folder og et A4 papir, der ridser fordele 
ved fortsat medlemskab op, så nye pensionister bliver i foreningen. 
På et spørgsmål fra salen fik vi det svar, at der august 2016 havde været ca. 25 ledige 
stillinger, men i hvert fald de 20 af stillingerne var blevet besat med uddannet personale. 
Desværre sker der en afgang i løbet af skoleåret, og de stillinger bliver typisk besat med 
ikke-læreruddannet personale. 
 
På endnu et spørgsmål fik vi oplyst, at 20% af de skolepligtige elever i kommunen går på 
andre skoler end Brøndbys. 60-70 elever går i Vallensbæk kommune og det kosterBrøndby 
ca. 70.000 kr. pr. elev pr. år.  
Søger eleverne til private skoler er tilskuddet fra kommunen på ca. halvdelen. 
Til gengæld har vi ca. 170 elever fra andre kommuner på vores 10.klasse skole og det giver 
så stor en indtægt, at det nærmest går lige op med udgiften til de elever vi har uden for 
kommunen. Endelig fik vi at vide, at der er stor søgning til idrætslinjen på Brøndby Vester 
Skoles 7.-8. og 9 klassetrin. 

 
3. Nyt fra Det Forpligtende Samarbejde Vest (Vestegnsmøder) 

 
Jørgen Østergaard orienterede fra Vestsamarbejdet.  Vinnie er blevet valgt som 
årsmøderepræsentant så Jørgen er trådt ind som vores repræsentant i Vestsamarbejdet 
sammen med Lisbeth Brink. 
Jørgen gav en orientering fra de to møder, der havde været i henholdsvis april og oktober.  
Vinnie supplerede med oplysninger fra årsmødet, hvor repræsentanter fra landets 78 
kredse mødes inden kongressen. 
Vi fik oplyst, at der hele tiden udarbejdes oversigter, så man kan se hvad kontingentet er i 
de enkelte kredse og hvad pensionistafdelingerne modtager i tilskud. 
Vi i Brøndby ligger 3. højest med hensyn til kontingent. 
Anders Bondo havde på årsmødet opfordret pensionisterne til Ikke at undervise 
flygtningebørn, da det burde være lønnet lærerarbejde. Vi kan optræde som 
sparringspartnere og supervisere for lærere og kontaktpersoner for børnene. 

 
4. Valg af en suppleant til Samarbejdet i Vest. 

Jørgen Østergaard er trådt ind i samarbejdet som suppleant for Vinnie Plenaa, der er blevet 

årsmøderepræsentant. John Bruun er derfor eneste suppleant. 

Ninna Sankoh blev valgt 

5. Aktivitetsudvalget – Årsberetning 
Søren orienterede. Det havde – igen – været et godt år med mange gode ture. 
Der havde været besøg på  



Hotel og Restaurantskolen, Jesuskirken, Bakkehuset, Assistents Kirkegård, Dragør og 
Søfartsmuseet i Helsingør. Heldagsturen var gået til Vestsjælland. 
Turene havde været godt besøgt med i alt 270 deltagere. 83 af fraktion 4’s medlemmer 
havde deltaget i løbet af året, og så var årsmøde og julefrokost endda ikke talt med.     

 
6. Aktivitetsudvalget – regnskab 

Bente gennemgik regnskabet og efter en mindre debat om det lille beløb, der på 
nuværende tidspunkt stod til at blive overført – fratrukket udgiften til julefrokosten – blev 
regnskabet taget til efterretning. 

 
7. Julefrokost 6. december kl. 13  

4 personer til at hjælpe under frokosten 
 Lone Egholm, Anette Jacobsen, Lina Nielsen og Lisbeth Brinck 
 

4 personer til at hjælpe med oprydning efter frokosten 
 Kurt Roest, Jørgen Østergaard, Susanne Horn og Lisbeth Nygaard 
 

8. Ideer til kommende arrangementer 
Rockmuseet i Roskilde, Lolland med Maribo o.a., Hyldespjældet med skulpturbank, Vester 

Kirkegård, Christianshavn, Køs museum i Køge (kunst i det offentlige rum) 

Søren orienterede om mulighederne for rejse til Litauen eller Tyskland. Han var i kontakt 

med såvel Egons busrejser som Ørslev Turist. Det peger hen imod  5 dage i begyndelsen af 

september til en udgift omkring 5000 kr. pr. prs. 

 
9. Eventuelt 

Kirsten fortalte, at når Sørn deltog i arrangementerne var det fordi han var med som 
hendes gæst. 
Ventelisten til Hotel og Restaurantskolen blev læst op, så de pågældende ved, at de har 
første ret til deltagelse ved en evt. gentagelse af besøget. 
 
Flemming takkede for den relative gode ro og orden og hævede mødet. Derefter var der 
spisning. 

 
Ref. Vinnie Plenaa 


