
Referat af medlemsmøde onsdag d. 13. nov. 2019 kl. 17 

Brøndbyøster Skole, Bredager 160, 2605 Brøndby. 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved Søren Andersen Hald 

Søren bød kort velkommen til de 45 fremmødte og dirigenten Flemming Bjørn tog over. 

 

2. Nyt fra Kredsen ved næstformand i K15 Nils Greve 

Formanden Rikke Jørgensen var også mødt og de to fortalte om tilstanden i Brøndbys 

skoleliv, Bl.a.: et kredskursus med emnet ”hvad trykker lærerne”. De indhøstede svar kan 

bruges i forhandlinger med forvaltning og politikere om arbejdstid og arbejdsforhold. 

De anså samarbejdet med Helge Skramsø, som er chef for Børn og kultur, og Jane som er 

chef for skole og Sfo, som godt og i gensidig respekt.  

Dlf har problemer med økonomien og det samme gælder lokalkredsene incl. vore egen K15. 

Organisationsprocenten er stabil, men der er færre lærere ansat. 

16.12. vil den kommission, der blev nedsat efter seneste OK forhandling, aflevere deres 

rapport om lærernes løn- og arbejdsforhold. 20.12. afholdes fælles TR-møde i dlf regi og den 

5.2. 2020 afholdes ekstraordinær kongres. Alt sammen for at få bedst muligt afsæt til de 

kommende OK forhandlinger. 

Brøndby kommune har en stabil økonomi og det smitter af på skolerne. Hver skole skal nu 

have en person ansat, som kan arbejde med de problemer inklusionen medfører. De 

pågældendes baggrund er nærmest at sammenligne med de gamle skolepsykologer 

(pæd/psyk).der skal ansættes en matematikkonsulent, så der kommer faktisk 4 nye stillinger. 

I forbindelse med det kommende Kirkebjergbyggeri er der afsat 30 mill. til en udvidelse af BV 

skole, foreløbig med pavilloner i takt med udbygning og indflytning i bebyggelsen. 

Der bliver afsat penge til tidlig indsats, men definitionen på det er ikke fastlagt endnu. Der 

tales rettidig indsats eller førskoleindsats. Der er også blevet råd til at genindføre lejrskoler. 

Arbejdsmiljøet er kommet i fokus og BV skole har haft 113 anmeldelser på arbejdsskader, 

hvor det bemærkes, at det typisk er de nyansatte lærere og de ældre lærere, det går ud over. 

Rikke og Nils omtalte kort valget af formand og næstformand i dlf, hvem de havde stemt på, 

og deres ønske om rolige og stabile forhold i foreningen op til OK forhandlingerne. På et 

spørgsmål fra salen blev der svaret, at Bondos stilling som formand kunne blive truet, hvis 

Ok ikke blev tilfredsstillende, ligesom hans udmelding om valget af næstformand kunne anses 

som en belastning for ham.   

 

3. Nyt fra Det Forpligtende Samarbejde Vest ved Lisbeth Brink og Vinnie Plenaa 

Lisbeth kunne fortælle, at der pt er 151 pensionister i K15. Vi var helt klart en af de aktive 

kredse i det forpligtende samarbejde Vest. Vestsamarbejdet har 2 ud af 10 pladser i 

kongressen og havde indtil for et par år siden også pladsen i hovedstyrelsen. Birgit Bruun, 

som er vores medlem i hovedstyrelsen stopper og indtil videre er Jørgen Kokkendorff eneste 

kandidat til posten. 

Vi betaler 130 kr i kontingent om måneden, og heraf går de 71kr direkte til hovedforeningen. 

Hidtil er man blevet kontingentfri når man fyldte 75, men det ændres pr. 1.1. 2021. 



Reglen fremover bliver, at der skal betales kontingent de første 12 år efter man har opnået 

folkepensionsalderen. 

Der er stor forskel på kredsenes tilskud til pensionisternes aktiviteter. Det spænder fra at 

kredse i deres tilskud betaler halvdelen af kontingentet tilbage og så frem til kredse, der 

betaler næsten dobbelt tilbage. Her i K15 får vi en del retur i form af tilskud, men ca 30 % af 

kontingentet går i den slunkne kredskasse. 

Nils Greve havde en kommentar hertil, idet han bemærkede, at skulle aktivitetsudvalget få en 

glimrende ide til et arrangement, kunne vi altid skrive en ansøgning til kredsen om et ekstra 

tilskud. 

Lisbeth påpegede, at medlemskabet af dlf gav pensionisterne ret til at leje ferieboliger, gav 

rabat på Sinatur hotellerne og ikke mindst kunne man melde sig til de gratis kurser, der blev 

opslået i Folkeskolen i løbet af februar måned. Kurserne er meget populære, så søg og søg 

igen de kommende år. 

Til slut påpegede Lisbeth, at udsendelsen af indbydelser skete efter de oplysninger 

hovedforeningen havde. Derfor var det  vigtigt, at medlemmerne selv gik ind på dlf 

hjemmesiden og via ”min side” førte mailadresse og telefonnr. a jour.  

Husk at skrive dit telefonnr. i rubrikken ”telefon” og ikke i rubrikken ”mobil” selv om du kun 

betjener dig af en mobiltelefon. 

 

4. Valg af 2 repræsentanter til Samarbejde Vest – Lisbeth Brink og Vinnie Plenaa genopstiller  

Suppleanter – John Bruun genopstiller. Der skal vælges yderligere 2 suppleanter.  

Alle tre blev genvalgt og dertil kom Poul Erik Plenaa og Lone Månsson ind som suppleanter. 

 

5. Aktivitetsudvalgets regnskab og årsberetning ved Bente Villumsen 

Bente Villumsen fremlagde regnskab, som blev godkendt. 

Undervejs orienterede Bente om de enkelte ture og fortalte, at hun forventede en udgift til 

årsmødet og til julefrokosten på sammenlagt 8-9000 kr. Der vil derfor igen være et beløb til 

at overføre til kommende år. 

Regnskabet blev uddelt på mødet. 

Bente fulgte op på Lisbeths opfordring til at rette personlige oplysninger på ”min side”. Det 

var rart, påpegede hun, at vi havde telefonnumre på alle, så vi i givet fald kunne ringe til 

medlemmer, der ikke dukkede op til arrangementer.  

6. Julefrokost 2. december kl. 13,Gildhøjhjemmet , Brøndby Møllevej 25.  

Alice orienterede om den kommende frokost, men det blev ikke nødvendigt at finde ekstra 

hjælp, da flere medlemmer allerede ved tilmeldingen havde givet tilsagn om en hjælpende 

hånd ved arrangementet.  

a. 4 personer til at hjælpe under frokosten 

b. 4 personer til at hjælpe med oprydning efter frokosten 

 

 

7. Ideer til nye arrangementer (evt. med oplysninger om begrænsninger i antal o.a.) 

Punktet udløste en sand storm af gode forslag, som aktivitetsudvalget vil arbejde videre på. 



Der blev nævnt følgende steder som muligheder for besøg: 

Brøndby Rådhus, Skans Bryggeri, Amager Bakke (Copenhill), Royal Arena, Østergro 

Taghaver, Landbohøjskolen, Mindelunden, Københavns Bymuseum som genåbner i 2020, 

Carlsbergbyen. 

 

8. Eventuelt 

Når samarbejdet med kommunen er så godt, kunne man så ikke forsøge at få nogle 

kommunale (gratis) lokaler til kredskontoret og dermed undgå den høje Husleje. 

 

Det er ikke alle forslag til aktiviteter, der kan gennemføres, da flere steder har en max 

grænse på fx 20 deltagere, og vi sædvanligvis ligger mellem 30 og 60. 

 

Søren takkede for mange gode år som arrangør af busrejser til udlandet, men nu stoppede 

han. Selv om det er et stort arbejde, håbede han, at der ville dukke nogen op som vil overtage 

jobbet. Han stod selvfølgelig til rådighed som konsulent. 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og henviste til den indkøbte mad. 

 

Referent Vinnie Plenaa 

 


