Referat

Pensionisternes Årsmøde 2022
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning ved pensionistudvalget ved formanden
3. Valg af pensionistudvalg:
a. 4 medlemmer til udvalget, som efterfølgende konstituerer sig
b. 2 suppleanter
4. Forslag til kursus 2023
5. Eventuelt
Der indledes med ”Jeg elsker den brogede verden”
Ad 1) Valg af dirigent og stemmetællere
Udvalget foreslår næstformand FSL Rikke Josiasen som dirigent ved årsmødet.
Forsamlingen tilslutter sig forslaget.
Rikke konstaterer at årsmødet er rettidigt indkaldt og alle formalia i øvrigt er i orden. Årsmødet skal være
varslet to måneder forud for afholdelse - det er sket i såvel blad som pr mail.
Der vælges to stemmetællere fra salen.
Ad 2) Beretning
Udvalgets formand Bente Haugaard tager ordet og aflægger beretning.
Der redegøres kort for udvalgets arbejde og arbejdsgang.
Bente redegør for ny procedure ifm. forslag til næste års pensionisthøjskole. Fremover vil forslag indgives
pr skrift.
Der redegøres for den værdi seniorer har for det danske arbejdsmarked. Via analyser vurderes det at værdien
af seniorers funktioner antager en værdi af ca. 100 milliarder kroner.
Dagens skoleliv berøres, dels at man mangler arbejdskraft, dels flugten fra folkeskolen mod de frie skoler.
Politiske tiltag, som fx at man flytter elever fra skole til skole i gymnasieverdenen og at dette påtænkes gjort
på lignende vis i grundskolen, berøres.
Bente redegør for pensionisthøjskolens formål og struktur. Der takkes for samarbejdet med det afgående
hold, og hold 2 hilses velkommen.
Bente berører vigtigheden af det at være organiseret - og at de unge kan kigge på de ældre og tage ved lære.
Gode arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv.
En hilsen og tak til personager i og omkring udvalget.
Ad 3) Valg af pensionistudvalg
a) Følgende genopstiller: Bente Haugaard, Annie Storm og Bo Trelborg.
Erik Dalbro Møller har forud for årsmødet meldt sit kandidatur til udvalget.
De fire præsenterer kort sig selv.
Følgende vælges til udvalget: Bente Haugaard, Annie Storm, Bo Trelborg og Erik Dalbro Møller
Udvalget konstituerer sig ved det førstkommende udvalgsmøde.
b) Der skal vælges to suppleanter til udvalget.
Betty Weinschenck og Eva Larsen melder sig som suppleanter.
Betty er 1. suppleant og Eva er 2. suppleant.

Ad 4) Forslag til pensionisthøjskole 2023
Bente foreslår at forslag noteres skriftligt og at alle forslag indsamles til udvalgets fremadrettede arbejde.
Alle får udleveret sedler og kuglepen, der grifles på livet løs.
Bente påtager sig opgaven at indsamle og kategorisere de mange forslag. De ordnede og kategoriserede
forslag medbringes til første møde i udvalget.
Det er udvalgets indtryk, at vi tager fra årsmødet med utrolig mange gode forslag - udvalget ser frem til at
arbejde videre med dem.
Ad 5) Evt.
Udvalget takkes for det gode arbejde. Og for det gode vejr.
Beretning og referat udsendes pr. mail.
Årsmødet er formeldt afsluttet - Anders tager over og fortæller om nyt på Hornstrup Kursuscenter.
Herefter overtager Rikke Josiasen med orientering og nyt fra hovedforeningen.

