Tisvilde, juni 2018
Beretning til pensionisternes årsmøde 1.8.2018.
Aller først velkommen til jer alle, til årsmødet her på Hornstrup. Der er igen fuldt hus, såvel gamle kendinge
såvel som nye ansigter, er mødt op. Alle har i år fået deres første valg opfyldt, og det er meget
tilfredsstillende. Det er så dejligt at se jer alle.
Vi har igen forsøgt efter jeres ønsker og vores økonomi at sammensætte et program, som vi håber, I kan
lide.
Vi har pt. 475 pensionistmedlemmer i FSL, mod 460 sidste år. I år er træffet i uge 31, i stedet for uge 32, vi
må lige finde ud af, om det er en fordel.
I træffet var der som sidste år 145 personer tilmeldt, på grund af sygdom og varme har nogle måttet melde
fra, så i år behøver igen at være indkvarteret i lærer Andersens hus.

I FGL, som den ene del af FSL hed før fusionen med EL, blev der lavet nogle underudvalg, bl.a.
pensionistudvalget, for ca 20 år siden. Vi besluttede dengang, at pensionister ikke skulle have
repræsentation i hovedstyrelsen, som de har i Danmarks Lærerforening, men være et udvalg med en
repræsentant fra Hovedbestyrelsen.
Så det er vi nu, med Annie Storm som meget fin repræsentant. Hvert udvalg har sit kommissorium, og i år
har det været til gennemsyn. Det fastslår bl. a., at vi må holde mellem 2 og 4 møder om året, at vores
budget og program skal godkendes af kontaktpersonen på vegne af hovedbestyrelsen.
Vi har efter samråd med jer, og efter godkendelse i hovedbestyrelsen, valgt at opkræve depositum, fordi vi
så har midler til at lave kurset, som det foregår nu. Det kan synes underligt med en bevilling igen i år fra FSL
på 531000kr, som vi er rigtig glade for, men heraf betales ca 94 % til Hornstrupcentret, så hvis vi fortsat skal
kunne lave kurser på denne måde, bliver vi nødt til at opkræve noget i depositum. Ellers må vi til at tænke
anderledes.
I vores kommissorium står der, at:
-

Vi skal holde os orienteret om og arbejde med pensionisternes generelle ønsker og særlige vilkår
Holde os orienteret om arbejdet i foreningens hovedbestyrelse og gennem kontaktperson fremføre
udvalgets synspunkter
Tage initiativ til årsmødet og øvrige kurser for pensionistgruppen
Medvirke til et godt informationsniveau over for pensionisterne i FSL

Det gør vi så, så godt vi kan. På vores møder holder Annie os orienteret om de ting, der foregår i
hovedbestyrelsen og hvad der ellers rører sig i foreningen. Og med hensyn til informationsniveauet, ja så
skal vi finde en måde at være i mere løbende kontakt, hvis det er nødvendigt.

Det har været overensomstår i år, og lige til d 4. juni gik i hvert fald jeg rundt med krydsede fingre for, at
der kunne landes et resultat. Og det er heldigvis sket, jeg tænker, at Monica vil komme nærmere ind på det.
For tjenestemandspensionister betyder det over en 3 årig periode ca 5,6% stigning , og måske noget fra
reguleringsordningen mod 8,1% for de ansatte .Det skyldes bl.a. lokallønsdelen, som vi i mange år har stillet

krav om at få anerkendt som en del af den pulje, vores pension skal beregnes på, men det er vi ikke
kommet igennem med via vores repræsentation i LC. Og den selvstændige repræsentation, som vi har
forsøgt at få, det er heller ikke lykkedes endnu.
Pensionistudvalget deltager også med stemmeret i repræsentantskabsmødet, men som Marna sidste år
fortalte, så er der i år ikke møde, hvor vi deltager, men møder for tillidsvalgte. Vi har ellers lagt det ene af
vores møder i forbindelse med repræsentantskabsmødet for at spare penge.

Regeringens skattereformforslag trak store overskrifter bl.a. hos ældresagen, hvor Bjarne Hastrup uddeler
drøje huk, fordi pensionisterne, der er med til at betale gildet, gennem højere pensionsalder og langt færre
på efterløn, som han siger, ikke får nogen som helst del i skattelettelserne. Finansministeren var slet ikke
enig, og trods af mange protester, ændrede det ikke noget, det var det arbejdende folk, der skulle have
flere penge til at betale tomater mm. Til gengæld udtalte vores statsminister Lars Løkke i sidste nummer af
ældresagen, at ja der er en stor gruppe pensionister, der er blevet ofre, fordi samspilsproblemet ikke er løst
for personer, der allerede er gået på pension. Måske vil man så kigge på det fremover.

Alt dette bare for at sige, at der fortsat sker noget på vores område.

Så der lyder ikke suk herfra. Hvert eneste år mødes her på Hornstrup en flok dejlige, glade og venlige
mennesker, med forskelligt overskud, og udveksler erfaringer om alt fra politik og undervisning, over
børnebørn, rejser, håndværk, musik mm til også at ende ved de skavanker, som de fleste af os kommer til
at opleve på nært hold.
Der skrives rigtig meget om det at være pensionist, lige fra hvor forfærdeligt, det er at stoppe på
arbejdsmarkedet, til hvor dejligt det er, selv at kunne bestemme over sin egen tid. Vi må hver især finde
vores eget indhold, skabe vores egne nye rammer, og leve det liv, vi har fået.
Ingrid Bergman sagde engang: ”det at blive gammel er som at bestige et bjerg, man bliver forpustet, men
man får en langt bedre udsigt.”
Så lad os nyde samværet og glæde os over endnu engang at kunne mødes på Hornstrup, som på bedste vis
sørger for os.
Alt dette lykkes ikke uden et rigtig godt udvalg, som jeg gerne vil takke. Vi har været en rigtig fin gruppe,
men nu har Marna så valgt at stoppe. Så en særlig stor tak skal lyde til Marna, som efter en årrække og et
kæmpestort arbejde har valgt at stoppe i udvalget, og uden Tina Krogshede på sekretariatet, som svarer
prompte på alle henvendelser og søger for alt det praktiske, og foreningens repræsentant Annie, formand
Uffe og næstformand Monica, som beredvilligt svarer på alle vores spørgsmål og stiller op hvert år på
årsmødet både som dirigent og med et indlæg om FSL, var det ikke gået.
Og så til sidst en tak til alle jer deltagere for inspirerende og sjove dage.
I udvalget ønsker vi alle et godt år, til vi forhåbentlig ses igen.

På udvalgets vegne
Bente Haugaard

