18. september 2017
Beretning til Fåborg
I den forløbne periode har bestyrelsen haft samme konstituering som i forrige periode. Grethe
sekretær, Bent kasser og Leif rep. I SC.
SC besluttede at lukke ned den 31. dec. 15. Det betød en del arbejde for bestyrelsen, som jo skulle
have afklaret hvordan fremtiden ville blive i LC, og hvordan vi kunne opretholde medlemskab af DS
og om vi kunne få tilført de midler som kontingentet til SC havde været..
DS medlemskabet fik vi afklaret ved et møde med Jørgen Fisher. Vores medlemskab koster 25 kr.
om året pr. medlem. Hvilket for nærværende er ca. 30.000 kr. HB godkendte at de 40 kr. pr.
medlem som ikke længere skulle betales til SC ville tilfalde seniorgruppen. Med den klausul, at
midlerne ikke kunne fordeles i foreningerne.
Seniorgruppens bestyrelse har bevilget sig selv, at vi får DS bladet tilsendt.
Vedrørende de midler vi har fået rådighed over, er der fremover årligt tale om 15 kr. pr medlem,
hvilket i 2017 svarer til ca. 17.000. Vi har derfor kunne afholde døgnmøde i 2016 og i år
generalforsamling med overnatning. I år er det sådan at, forbundet betaler frokost og
transportudgifterne, og vi betaler overnatning aftensmad og hygge.
Arbejdet med at få en rimelig tilknytning til LC er ikke afsluttet endnu. Vi prøvede først på at få en
af forbundets 9 pladser i LC repræsentantskab, men det gik ikke. Ledelsens begrundelse er, at når
vi ikke har stemmeret i HB kan vi ikke sidde i LC og have stemmeret.
Så har vi igennem mange møder prøvet at få en forening/sammenslutning af de 4 seniorforeninger
der er i LC. Det strandede på, at DLF repræsentant i LC ikke kunne indgå i et forpligtende
samarbejde med andre foreninger. Vi er ikke tilfredse endnu og har netop udarbejdet et brev til de
tre forbundsformænd, hvor vi beder dem om at tage en snak med Anders Bondo om vores
manglende tilknytning.
Tak til Leif for deltagelse i møder og mange gode indspark i debatterne.
Når vi ikke selv kan deltage i LC´s repræsentantskabsmøde, skal vi fremsætte vores OK krav via HB.
De skal fremsendes senest 1. juli, hvilket vi har gjort. Vores krav/ønsker er udarbejdet i
samarbejde med CO10 og går på, at vi ønsker at al løn er pensionsgivende og at
reguleringsordningen bevares i sin oprindelige form. Vi er jo sakket 6% bagud i forhold til det vi
skulle have haft ifølge lønudviklingen. Noget andet er, at med beskæftigelsesfradragets indførelse,
er det jo os på overførselsindkomst der kommer til at betale relativt mere i skat.
Det at vi har fået midler, betyder også at vores regnskab skal revideres og fremlægges på
hjemmesiden. Det har revisorerne og jeg bøvlet lidt med på det sidste. Men det bliver nok en
rutine fremover.

Vi har haft en ekstraordinær generalforsamling i perioden, idet DTL skulle have ændret deres
kontingent og LVU havde skiftet formand. Jeg synes der er noget rod i vores vedtægter, idet
kontingentændringer i foreningerne skal vedtages på seniorgruppens generalforsamling. I
princippet kunne de to andre foreninger modsætte sig at den tredje forening ønskede ændringer i
kontingentet. Men lad det ligge.
Vi skal nok alligevel kigge på vedtægterne når HL seniorer skal optages i seniorgruppen. Det sker
sandsynligvis i midten af 2018. Her skal vi så også tage stilling til om HL seniorernes bestyrelse skal
have andel i de midler seniorgruppen har oparbejdet. De har jo også sparet penge ved SC
nedlæggelse.
Vores deltagelse i 3. liv kurserne har nu fundet en fast form, og en fin form for fordeling imellem
alle bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsens 6 medlemmer har mulighed for at deltage i forbundets repræsentantskabsmøder og i
kongressen. Vi deltog i rep. Mødet i Svendborg i foråret, hvor vi benyttede lejligheden til at
afholde et bestyrelsesmøde.
På nogle HB møder kommer formanden for produktionsskoleforeningen med hentydninger om, at
seniorerne må se at få gennemført den fusion forbundet gennemførte i 2008. Han hentyder til, at
pensionister fra hans område ikke har en forening men skal vælge imellem optagelse i en af de tre
eksisterende foreninger. Det medfører at de fleste melder sig ud af forbundet. Men vi har ingen
aktuelle planer om en endelig fusion. Men det kan jo være, at med tiden kender TR fra de
forskellige foreninger og sektioner hinanden så godt, at der vil være bedre mulighed for en
sammensmeltning i seniorgruppen.
I har sikkert ikke været inde på hjemmesiden og set, at der er sket ændringer i seniorgruppens
folder, men det er der og det skal Leif have stor tak for.
Angående den nære fremtid er der ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 29. sept. Hvor
forbundets OK krav behandles. Så er der kongres 17-18. november og OK 18 til foråret.
Det er ingen hemmelighed, at Bent og jeg træder ud af DTL bestyrelsen til juli 18, og deraf følger,
at vi også skal udtræde af seniorgruppens bestyrelse. Det vil ske på en ekstraordinær
generalforsamling tidligt i august måned.
Husk at Børge Petersen går af her til kongressen. Der bliver holdt reception den 19. december om
eftermiddagen i forbundshuset.
Jeg vil godt takke for det rigtig gode samarbejde der har været i bestyrelsen i denne 3 års periode.
Der har ikke været noget fnidder foreningerne imellem og alle har ydet en stor indsats. Især tak til
Grethe for altid at levere hurtige og fyldige referater, samt til Leif Hammelev for en stor indsats
med at få dannet en pensionistforening i LC.
Tak for ordet.

