Referat af Jubilæums-medlemsmøde
torsdag d. 9. november 2017 kl. 17
med efterfølgende jubilæums-buffet.
Brøndbyøster Skole, Bredager 160, 2605 Brøndby.
Dagsorden:
1. Velkomst
Flemming Bjørn bød velkommen til 25 års jubilæumsmøde. Der var 67 fra fraktion 4 og Flemming
Bjørn rettede en særlig velkomst til ungdomsafdelingen repræsenteret af kredsstyrelsen ved
formand Niels Damløv, næstformand Rikke Jørgensen, Kasserer Nils Greve og FU-medlem og
sagsbehandlerSteen Rosted. Sidste års medlemsmøde havde samlet 41 deltagere, så der var en
klar stigning i deltagerantallet i år.
Flemming Bjørn supplerede med, at aktivitetsudvalget ofte var afhængigt af regler om max
deltagerantal på besøgsstederne, og det er derfor vigtigt, at vi alle overholder tilmeldingsfrister, og
kun melder afbud, når det er absolut nødvendigt.
2. Nyt fra Kredsen
Rikke Jørgensen indledte med en orientering om den kommende overenskomstforhandling. Der
var etableret en alliance med andre fagforbund (FOA, HK og AC) og givet håndslag på, at der
denne gang skulle forhandles reelt, så der ikke bare gennem en lov blev trukket en allerede
besluttet afgørelse ned over os. Statens undervisere skal i år forhandle før kommunerne, og vi
afventer spændt, hvad de kommer frem til. Det ligger helt fast, at vi ønsker arbejdstiden til
forhandling.
Nils Greve tog derefter over og fortalte, at folkeskolereformen var underfinancieret med 4
milliarder i forhold til år 2008.
Elevtallet i kommunen har stabiliseret sig med ca. 30 % af kommunens elever på skoler uden
for kommunen. Eleverne går på privatskoler, efterskoler og andre kommuners skoler. På et
spørgsmål fra salen kunne Niels Greve oplyse, at Brøndby pt fik 257 elever fra andre
kommuner, hvor især idrætslinjen trak elever hertil.
Kredsens økonomi er blevet stabiliseret. Økonomien havde tidligere været så anstrengt, at man
havde været nødsaget til at afskedige sekretæren.
Kredsstyrelsen havde besluttet at give fraktion 4 et jubilæumsgratiale på 8000,- kr. Bifald.
Steen Rosted fortalte om Brøndby Kommunes feriefond, hvorigennem alle nuværende og
tidligere ansatte i Brøndby kan leje sommerhus. Der er solgt sommerhuse i Skagen og Berlin,
men der er stadig den store lejlighed i Berlin til udlejning. Der er også købt nye huse. Et
luksushus nær Legoland og et hus i Karrebæksminde og måske kommer der også et hus i

Spanien. Gå selv ind på kredsens hjemmeside og find under ”lokalt”, ”Brøndby kommune” og
”feriefonden” mere om sommerhuse, der kan lejes.
Niels Danløv sluttede med at fortælle om kommunens økonomi. Økonomien er fin. Budgettet
for 2018 er vedtaget uden forringelser. Der er afsat midler til at alle elever kan få en I-pad. I
budgettet ligger der 18 millioner, der endnu ikke er sat navn på. Grunden ved Kirkebjerg er
planlagt til bebyggelse, formentlig i 2019 -2020. Der er regnet med 2000 boliger fordelt på leje,
andel og ejer, men tallet bliver formentlig reduceret en smule.
3. Nyt fra Det Forpligtende Samarbejde Vest
Lisbeth Brink fortalte, at vi pt er 157 pensionister i Brøndby lærerforening. Vores kontingent
ligger fast, og det betyder, at vi bidrager til kredsens økonomi med ca. 50.000 kr.
Lisbeth Brink og Vinnie Plenaa havde netop været til møde i Vestegnssamarbejdet og havde
også deltaget i lærerforeningens kongres. Lisbeth opfordrede de tilstedeværende til at besøge
de kommende kongresser, så de kan overvære formandens beretning. I år havde Bondo holdt
en blændende tale, som var blevet modtaget med stående bifald. Men kom selv og overvær
næste kongres.
Lisbeth Brink slog også fast, at tjenestemandspensionen ikke er til forhandling, den fastsættes
uden forhandling. Lisbeth Brink kunne også fortælle, at kommende pensionister p.g.a. en lavere
pension havde mulighed for at opnå forskellige tilskud til folkepensionen.
På kredsens hjemmeside ligger der bl.a. en oversigt, udarbejdet af kredsen sammen med
Lisbeth Brink og Vinnie Plenaa, om de muligheder pensionister har, og hvad foreningen kan
tilbyde af hjælp.
Endelig opfordrede Lisbeth Brink til, at man fik læst bogen ”Søren og Mette i benlås”, som gav
et uhyggeligt billede af, hvordan der var blevet manipuleret af modparten og regeringen ved
seneste overenskomst.
4. Valg af 2 repræsentanter til Samarbejde Vest - Lisbeth Brink og Vinnie Plenaa stiller op - og 3
suppleanter – Jørgen Østergaard, John Bruun og ? stiller op.
Alle blev valgt og Ninna Sankoh blev valgt som 3. suppleant
5. Aktivitetsudvalgets årsberetning
Søren Andersen-Hald fortalte om årets arrangementer. Ragnarock, Hotel- og Restaurantskolen,
Nordisk film, Vester Kirkegård, Christianshavn og bustur til Hundested og omegn.
Turene var forløbet godt og traktementerne havde i det store og hele været tilfredsstillende.
Dog var Ravelinens frokost ikke helt som forventet.
Der havde ikke været ventelister ved turene i år. Der var venteliste, da vi sidste år skulle på
Hotel- og Restaurantskolen, og derfor blev turen gentaget i år, hvor de 20 fra sidste års
venteliste havde første prioritet.

Uden for kredsens regi havde Søren Andersen-Hald og Alice Andersen-Hald planlagt en tur til
Litauen og Vilnius. Da turen lå uden for kredsens regi kunne også ikke-medlemmer deltage.
Turen var forløbet godt, men enkelte var ikke helt tilfreds med sejlturen, især ikke på
hjemrejsen, hvor det blæste en del.
Søren Andersen-Hald blev spurgt om der var planer for en tilsvarende tur næste år, og han
kunne oplyse, at de allerede nu arbejdede på en mulig tur til Polen og Tyskland, men dog kun
med sejltur Gedser-Rostock.
6. Aktivitetsudvalgets regnskab
Bente Villumsen gennemgik regnskabet. Sidste år havde vi fået et tilskud fra kredsen på 35.000
kr. og det var i år blevet sat op til 37.000 kr. Men da beløbet kom, var det endnu engang steget,
nemlig til 40.000 kr.
Som Flemming Bjørn havde påpeget, var det vigtigt at overholde tilmeldingerne og ikke melde
afbud uden strengt nødvendigt. Som det fremgik af regnskabet havde vi betalt for deltagere,
der var indgået aftale om, selv om de ikke var med på turen.
Bente Villumsen fortalte, at hun efter julefrokosten og når de dertil forbundne udgifter var
bogført, ville udarbejde et regnskab for hele 2017 og få det lagt ind på kredsens hjemmeside.
7. Julefrokost 6. december kl. 13
4 personer til at hjælpe under frokosten
Bjarne Boje, Vivian Barnekow, Anette Jacobsen, Jørgen Lassen
4 personer til at hjælpe med oprydning efter frokosten
Jens Ole Pedersen, Hanne Lassen, Jenny Svendsen, Bende og Jørn Pøhler
8. Ideer til nye arrangementer (evt. med oplysninger om begrænsninger)
Nyvang
Anneberg Samlingen
Syng sammen aften
Gobelinerne på Christiansborg
Vend bunken med tidligere arrangementer
9. Eventuelt
Lya Marie Petersen mente, at vi ved kommende arrangementer burde bære navneskilte. Hun
var selv ny i forsamlingen og kendte ikke så mange af de andre.
Mødet blev afsluttet med et jubilæumstraktement, som blev afviklet i god stemning. Tage
Christensen takkede ved spisningen for det fine arrangement.
Ref.: Vinnie Plenaa

