
Referat af årsmøde i FLF´s Pensionistklub tirsdag d. 17.3 2015

1.   Valg af dirigent og referent
Dirigent: Henning Winther Nielsen
Referent: Kristina Ambye

2. Beretning om arbejdet i 2014 v/ Sonja Brauer Rasmussen
 Møder i Hovedstad Øst ang.pension
 240 medl. i fraktion 4 – 106 medl. over 75 år, 134 under 75 år, hvilket giver et samlet

kontingent på 49.000. Kredsen giver bestyrelsen råderet på ca.48.000. Frb. en af de 

kredse, der får mest tilbage af det indbetalte kontingent.
 Kontakten til medlemmerne foregår via mails og breve. 137 mails og 34 breve. Sonja

bad om, at man ved svar på breve skrev mailadressen igen og ikke brugte 

svarkappen, da den enkeltes svar derved ville gå ud til samtlige medlemmer.
 Juridiske- og tjenestemandsspørgsmål sendes videre til Helle Munck.
 Man skal være medlem af DLF, hvis man er medlem af kreds 12.
 Regulering af pension: 1.4.15 0,22% + 0,23%  = 45% -  1.4.16  0,8% - 1.4.17 1,0% - 

1.12.17 1,5%    ”Privatlønsværn” – nedregulering sker med 100%, opregulering sker 

med 80%
 Gunner Lorenzen fortalte om de kulturelle arrangementer i 2014
 Hovedstad Øst v/ Sonja – Der er 8 kredse, hvoraf København er den største. 

Dernæst Frederiksberg. Kredsene mødes 2-3 gange om året. Der er ikke mere valg til

kongressen, da HØ indstiller kandidater på årsmødet. Der indstilles 10 kandidater.
 Ane Søegaard   Ane roste pensionistfraktionen for at være velorganiseret og med en 

flot tilslutning til arrangementerne. Vi overholdt budgetterne! Der var ingen 

medlemmer, der satte spørgsmålstegn ved, at pensionisterne fik 48.000 trods, at 

andet på budgettet var skåret med 20%.  Ved overenskomstafstemningen 2015 

stemte 85% nej og 15% ja på Frederiksberg. På landsplan stemte 30% nej og 70% 

ja.Den samlede stemmeprocent på Frederiksberg var 81 og på landsplan 71.

3.  Regnskab v/ Jens Jørgen Jensen
 Pensionistforeningen har 48.000 til disposition. Den årlige skovtur i sept. koster 

ca.38.000- deraf egenbetaling ca.9.000.  Julearrangementet i 2014 ca.3.300. 

Pensionistbetalingen til FLF er 33 kr. og 31 kr. til DLF.  Stort tak til FLF!
4. Valg af bestyrelse    

Bestyrelsens medlemmer: Sonja Brauer, Jens Jørgen Jensen, Gunner Lorenzen, Leif 

Andersen, Kristina Ambye   Suppl.: Kirsten Hartvig-Olsen og Bjørn Sommer
Erik Jensen ønskede ikke genvalg.

5.  Der var ingen indkomne forslag
6. Eventuelt: Gunner sagde pænt tak til Erik, der efter 17 år som medlem af bestyrelsen ikke 

ønskede at stille op.

Kulturelt indslag ved Wilhelm G. Jensen  ”Mit liv som livvagt”.


