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8. december 2021 

 
 

 

Referat: Årsmøde fraktion 4 
 

Onsdag den 1. december 2021 kl. 10 
Nytorv 8 Kalundborg 

 

Dagsorden: 
 

1. Velkomst 

Anita og Randi bød velkommen og præsenterede sig selv. 

2. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt 

3. Arbejdet i det forpligtende kredssamarbejde 

Ebbe fortalte om det forpligtende kredssamarbejde på tværs af Sjælland. 

Sidste møde blev holdt i Kirke Saaby, hvor Ebbe og Randi deltog. 

Der har ikke været mange møder på grund af corona, og der har ikke 

været holdt virtuelle møder. 

 

Ebbe fortalte om de andre kredses arrangementer for deres pensionister.  

 

Næste møde i det forpligtende kredssamarbejde i Fraktion 4 er 25.januar 

2022 i Roskilde. 

 

Det var til forslag på Kongressen, om Fraktion 4 skulle nævnes særskilt i 

principprogrammet, men det blev nedstemt, men Gordon Ørskov Madsen 

mente at man så skal finde et andet sted at skrive forslagene fra Fraktion 

4 ind. 

 

På sidste møde blev det drøftet, hvordan man fastholder dem der går på 

pension i Fraktion 4. 
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4. Hvordan fastholder vi de nyligt pensionerede i DLF? 

Sørge for at der kommer en fra Fraktion 4 med, når vi inviterer dem der 

står til at skulle på pension ned på Kredsen, så Fraktion 4 kan fortælle om 

hvilke fordele og tilbud der er. 

Gøre opmærksom på, at det ikke er muligt at melde sig ind igen, hvis 

man har meldt sig ud. 

Kredsen ser flest Fraktion 4 der melder sig ud, når der er gået et par år.  

Spørge dem, der melder sig ud, hvad der skal til for at de ville blive i DLF? 

Forslag om at fraktion 4 sender materiale ud om, hvad de kan tilbyde. 

Sørge for at der sker noget i foreningen. Flere arrangementer så der er 

noget at vælge imellem. 

 

 

5. Arrangementer: 

a. Evaluering af afholdte arrangementer 

Det sidste år har der ikke været nogen arrangementer grundet 

corona. 

 

b. Kommende arrangementer 

Fraktion 4 har 38000kr på kontoen. 

Der blev argumenteret for, at når vi bor på landet og derfor har 

brug for bus for at komme til kulturelle arrangementer, så burde 

Fraktion 4 få flere penge til arrangementer. 

 

c. Læsekredsen 

Læsekredsen mødes den første onsdag hver måned. 

Der er ca. 20 tilmeldt, men der har kun været halvdelen der mødte    

op i efteråret 

 

d. Forslag til nye arrangementer 

Frihedsmuseet og Rungsted Lund 

Foredragsholdere,  

Nykøbing Falster Revy og Fuglsang 

Thorsvang ved Stege  

Odense: H.C. Andersens museet + Karl Nielsen museet + OB-kamp 

Tur til Århus 

Sprogø 
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København: Davidssamlingen, LB kunstsamling 

Søfartsmuseet 

 

Julefrokosten skal ikke nødvendigvis holdes på Kredskontoret. 

Det er ikke holdbart at holde en julefrokost, hvor der er 

pladsbegrænsning. Så er det bedre at holde det ude i byen, så alle 

der har lyst kan komme med. 

Der var stemning for at næste års julefrokost holdes ude, så alle 

kan deltage og ingen skal vaskes op       

 

 

6. Spørgsmål til og fra ”De fire” 

Er der nogen til stede som vil være med i ”De fire”? 

Ingen melder sig som en af ”de fire”, men måske kunne man melde sig til 

at arrangere en enkelt tur af de forslag der er kommet. 

 

7. Praktiske forhold: 

a. Kommunikation 

Hvis noget skal meldes ud, sendes det til Heidi, hvorefter hun 

videreformidler. 

 

b. Hjemmesiden/facebook 

Alt nyt bliver lagt både på hjemmesiden og på facebook. 

 

 

c. Hvad kan forbedres? 

Velkomstbrev til de, der går på pension, hvor medlemsfordele,  

arrangementer og læseklubben er beskrevet. 

 

8. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 

Venlig hilsen 

 

Lone Varming, kredsformand 

Randi Stokholm Hansen, kredsstyrelsen 
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