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DTL  Seniorer 

Referat af DTL Seniorers generalforsamling 3. juli 2019 

Formanden bød velkommen og indledte generalforsamlingen med mindeord for:  

Anne Schroll Ottesen, Odder 

Eigil Toft, Randers 

Ingvard Kjeldberg Sørensen, Lundby, Sjælland 

Henning Hjerrild, Juelsminde 

Leif Urban Petersen 

samt andre, hvis dødsfald ikke er registreret hos forbundet 

Ære være deres minde! 

Antal deltagere: 55 

1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 Ove Nielsen blev valgt som dirigent og sekretæren Ruth Friis som referent. 

 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.  

 Stemmetællere vælges, hvis dette bliver nødvendigt. 

2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år: 

Formanden orienterede vedr. Set og Sket, der desværre ikke er blevet lavet for 2018. Derfor 
gennemgik P-H v.h.a. billeder sidste års generalforsamlings forløb.   

 Vedr.  bestyrelse: Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne. 

Formand: Poul-Henning Laursen 

Næstformand: Bent Pedersen 

Kasserer: Jørgen Andersen 

Sekretær: Ruth Friis 

Medlem: Jan Theis Møller 

Suppleanter: Roland Nesgård, Kristian Hald og Finn Klarskov S. Jensen. 

Der er afholdt to ordinære bestyrelsesmøder i hhv. september og januar samt et improviseret i 
forbindelse med Seniorgruppens seminar i april. 

Formand og næstformand indgår i Seniorgruppens bestyrelse. 

DTL Seniorers og HL Seniorers formænd inviteres til foreningernes TR-kurser (tidl. formandsmøder) i 
Odense to gange om året. 

Der er pt. 619 medlemmer – en lille tilbagegang. Bestyrelsen vil have stort fokus på at sikre, at de 
aktive kolleger ved overgang til efterløn eller pension fortsætter deres medlemskab af forbundet i 
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Seniorgruppen og dermed også i DTL Seniorer eller en af de tre andre foreninger. Jan Theis arbejder 
med støtte til oprettelse af seniorforeninger lokalt. Jan orienterede om tankerne bag dette. Der er 
bl.a. skrevet ud til 12 skoler, men uden tilbagemeldinger fra de lokale TR. Jan opfordrede til at 
kontakte Jan eller P-H. Tlf. og mail adr. på hjemmesiden. 

Set & Sket vil fremover udkomme efter årsskiftet, da alle nu skal have nyt medlemskort til Danske 
Seniorer hvert år. Derfor vil udsendelsen ske samtidig, så vi sparer en udsendelse.  

 Er der stemning for, at vi forbedrer kommunikationen ved at oprette en Facebook-side eller -
gruppe? Det er vedtaget, som en lukket gruppe. 

 Skal udflugtsmålene under generalforsamlingen fortsat være hemmelige? 

Mogens Larsen. Det plejer at blive offentligt gjort når man ankommer, da programmet ikke altid er 
fastlagt.  

Max: Det bør sendes ud. 

Ingen er imod at det fremover kommer i programmet, med det forbehold, at det er på plads. 

P-H gennemgik skolebesøgene: november i Audebo og i Sønderborg i maj måned. Bent fortalte 
uddybende om besøget i Sønderborg.  

Seniorgruppen: 

Seniorbestyrelsens sammensætning kan ses på hjemmesiden. 

Seniorgruppens formand deltager i møderne i forbundets hovedbestyrelse som observatør med 
taleret, men uden stemmeret!  

På 3. liv kurserne gives oplæg til arbejdsaktive kolleger, der er på vej til efterløn eller pension. 

Fordele ved medlemskab er  bl. a.: 

• Social kontakt med tidligere kolleger  

• Uddannelsesbladet  

• Forsikringer, bank og gruppeliv  

• Forbrugsforeningen  

• Feriehuse og –lejligheder  

• Gratis adgang til Arbejdermuseet i København  

• Medlemskab af Danske Seniorer (se medlemsnr. på hjemmesiden)  

• Politisk indflydelse i hovedbestyrelsen og i Danske Seniorer 

Når man overgår til Seniorgruppen, skal man vælge, hvilken af de fire underliggende foreninger, man 
vil tilhøre: 

 DTL Seniorer –tidligere lærere ved de tekniske erhvervsuddannelser  

LVU Seniorer –tidligere lærere ved voksen-og ungdomsuddannelserne  

LvA Seniorer –tidligere lærere ved AMU-centrene  

HL Seniorer –Handelsskolernes Lærerforenings Seniorforening, kom med i forbundet sidste år 
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Hvor skal man melde sig ind, hvis man kommer fra en produktionsskole? Godt spørgsmål! Mon ikke 
LVU Seniorer vil passe bedst? 

Seniorkontingentet til forbundet udgør 73 kr. pr. kvartal (Har man kun folkepension og ATP er 
beløbet 22 kr.). Dertil kommer kontingent til den enkelte forening. 

De fire foreninger: 

DTL Seniorer Ca. 650 medlemmer –pris: 70 kr. pr. kvartal • To gratis skolebesøg årligt for medlemmer 
med ledsager, inkl. morgenkaffe og frokost • Generalforsamling på en teknisk skole med to 
overnatninger og to udflugter (en for ledsager og en for alle). Pris pr. deltager ca. 800 kr. inkl. billigste 
offentlige transport samt 800 kr. for evt. ledsager • Et årligt blad • De fleste skoler har en lokal 
seniorklub, derfor kun få landsdækkende arrangementer 

LVU Seniorer Ca. 350 medlemmer –pris: Høj sats –125 kr., lav sats –37,50 kr. pr. kvartal • Fire 
regionale foreninger –talrige udflugter og kulturelle arrangementer • Der udgives to blade om året • 
Årsmøde/generalforsamling på hotel et sted i landet over to dage m. foredrag og udflugt. • 30 
pladser til årsmødet 

LvA Seniorer Ca. 200 medlemmer –pris: 38,75 kr. pr. kvartal • Generalforsamling i 2. kvartal, ofte i 
Horsens • Sommertræf i uge 22 i forbundets sommerhuse i Ertebølle • Pris pr. person ca. 350 kr. • 
Ledsager kan deltage 

HL Seniorer Ca. 150 medlemmer –pris: 29 kr. pr. kvartal • Årsmøde med overnatning og kulturelt 
program • Ledsager kan deltage • Ca. 1.000 kr. pr. deltager i egenbetaling 

Seniorgruppens arbejde: 

• Seminar i april om gruppens struktur og fagbevægelsens seniorarbejde 

• Foreninger og navne – vi får allerede nu nye seniormedlemmer, der aldrig har været medlemmer af 
DTL  eller LVU, men kun af Uddannelsesforbundet, der jo blev dannet i 2009 

• Evt. ændringer i organisering og navn kan konfirmeres på Uddannelsesforbundets kongres i 

   efteråret 2020 

• FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og seniorarbejdet –Danske Seniorer og Faglige Seniorer 

• Samarbejdet i Lærernes Centralorganisation, LC 

• Øget vægt på seniorpolitikken uden at glemme det sociale! 

• Hvad skal barnet evt. hedde? ’Tekniske Erhvervsskolers Seniorer..’ eller blot ’Erhvervsskolernes 
Seniorer i Uddannelsesforbundet’ så ud til at vinde genklang i forsamlingen 

 

Vedr.  Hovedbestyrelsen:  

Der har været arbejdet med  bl.a : 

• OK 2018 –sammenhold og resultater 

• Moderniseringsstyrelsen –trækken i langdrag, slaget om den betalte spisepause  

• Forberedende grunduddannelse (FGU) 

• Ny, samlet hovedorganisation –Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH 
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Stor hilsen fra forbundets formand Hanne Pontoppidan og næstformand Morten Bay.  

 PH sluttede sin beretning med: Tak for ordet 

Drøftelser og spørgsmål til beretningen: 

Erik Andersen: Tak for en god beretning, ny og anderledes. Hvordan får man nye medlemmer ind? 
Ved at det er svært. En løsning. Der skal laves en skrivelse man kan udlevere ved fx TR -kurser. Vedr. 
hjemmesiden. Det er et stort arbejde bestyrelsen laver. Foreslår Erhvervsskolernes seniorer som 
navn 

Gert Gylvig : Takker for beretningen. Flyers til kolleger, skal laves professionelt. Det er vigtigt med et 
stykke papir med fordele og hvad det koster. 

Mogens Larsen: Takker for beretningen. P-H er trådt i karakter. 60 -årige får et brev med deres 
muligheder. Det burde de få en gang mere, da pensionsalderen er forhøjet. 

Jan Hjort: Takkede formanden for beretningen. Vi bevæger os mere i retning af mere politisk retning, 
rigtig godt. Glæder sig over at være en del af seniorerne. 

Ole Ansager: Tak for et godt arrangement i Sønderborg. 

Bent Pedersen: Vi drøfter meget flere medlemmer til Seniorgruppen. 

PH takker for gode indlæg, og bestyrelsen tager dem ad notam.  

Jan Theis: Supplerer mht. foldere. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

 Kasserer Jørgen Andersen: Referat og regnskab skal sendes til banken a.h.t. ’hvidvaskkontrol’. 

 Jørgen gennemgik kort regnskabet. Vi har Arbejdernes Landsbank 
Regnskabet godkendt enstemmigt med applaus. 

4. Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring: 
Til vedtægternes § 4, afsnit 3 tilføjes ”, hver for sig”, så afsnittet kommer til at lyde: 
”Foreningens midler skal være placeret i anerkendte pengeinstitutter (bank, kreditforening) og kan 
kun hæves af de to tegningsberettigede medlemmer, formanden og kassereren, hver for sig.” 
Forslaget skyldes et krav fra vores bank, der uden denne ændring vil kræve, at alle transaktioner skal 
underskrives af begge. Dette vil volde store vanskeligheder, da kassereren bor i Grenå og formanden 
i København! 

 Forslaget enstemmigt vedtaget 

5. Fastsættelse af kontingent 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent ca. 70 kr. pt. 

 Forslaget enstemmigt vedtaget 

6. Bestyrelsesvalg 
På valg er kasserer Jørgen Andersen og bestyrelsesmedlem Ruth Friis – begge modtager genvalg. 
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