
Referat fra generalforsamlingen i fraktion 4 i Danmarks Lærerforening 
   kreds 18 
 
 

1. Sidste års arrangementer  

 Sommertur til Sydhavnen hvor Ole Bertelsen, ansat i By og Havn fortalte om alt det nye 
byggeri i Sydhavnen.  Vi var 38 deltagere. Spisning: Bryggens Spisehus 

 Juletur til Rockmuseet i Roskilde. Vi spiste på Rockmuseet. 

 Forårstur til FN bygningen i Frihavnen. Vi spiste på "Det Simre" 
 

 Der var ros for arrangementerne. Vi burde blive flere til vores arrangementer, da der er 
 kommet flere pensionistmedlemmer i kreds 18. 
 

2. Forslag til nye arrangementer 

 Mærsktårnet 

 Greve Museum 

 Den blå planet 

 Hven 

 Ordrupgård 

 Vikingeskibshallen 

 Vestforbrændingen 
 

3. Orientering fra Hovedstadens Fraktion 4 
Uwe Moltzen berettede lidt om sin egen historie. Han havde lige haft 60 års jubilæum, da han fik 
sin lærereksamen i 1958. Der var mange morsomme oplevelser fra lærergerningen og fra Ishøj 
Kommune. 
Uwe takkede af som repræsentant for kreds 18 i Fraktion 4. Tak fordi du har repræsenteret os i 
mange år. Du har været en god repræsentant og du og Birgit har haft et godt samarbejde. TAK! 
Birgit fortsætter som repræsentant. Else Nielsen overtager posten efter Uwe. Tak for det Else. 
 
Referat fra Fraktion 4 
På majmødet fyldte OK-18 meget.  Vi fik oplyst, at 72 ud af 98 kommuner havde en aftale med 
deres kreds. Der er nu mange uuddannede (20 %) der arbejder i folkeskolen. 25 % nyuddannede 
forlader folkeskolen til andre uddannelsessteder.  
Særlig Fond er fyldt op igen 
Der var debat om bogen "Søren og Mette i benlås". Den fik megen kritik, men der var enighed om, 
at den kunne bruges til lærerstuderende og nyuddannede lærere. På årsmødet i februar var der 
gruppearbejde om folkeskoleidealet, som skal vedtages på kongressen i år.  Det er omtalt i 
Folkeskolen i begyndelsen af februar.  
Pensionistkurserne blev omtalt på årsmødet. Kredsen vil bestræbe sig på at skrive ud til 
medlemmerne, når der skal søges om optagelse. Det er ca. midt i februar og der kommer opslag i 
Folkeskolen 
Greta Andersen er pr. 1. april stoppet i Fraktion 4 som repræsentant fra Hovedstyrelsen.  
 

4. Valg til pensionistudvalget 
Svend Christensen meldte sig. Det er rigtig dejligt 
 
 
Referent: Alice Roed Giltoft 


