
Årsmøde fraktion 4 
Onsdag d. 23. november 2022 kl. 10.00 

Nytorv 8 Kalundborg 

Dagsorden 

1. Velkomst 

Anita byder velkommen. 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

 

3. Arbejdet i det forpligtende kredssamarbejde 

Repræsentanter for Fraktion 4 i kredsene i Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Greve, Solrød, 

Lejre, Roskilde og Køge- Stevns mødes 3 gange om året.  

På sidste møde i det forpligtende kredssamarbejde blev det drøftet, hvordan man kunne få 

mere samarbejde med Faglige Seniorer.  

Dan Sterup undersøger hvordan Faglige Seniorer er etableret på Vestsjælland, og hvordan 

et samarbejde kan etableres. 

Der blev talt godt om pensionistkurserne i DLF. 

Ebbe fortalte om kongressen d. 8. og 9. november i København. 

 

4. Hvordan fastholder vi de nyligt pensionerede i DLF 

I foråret holder Kredsen et møde for de medlemmer som er på vej på pension. På dette 

møde kan en af ”De fire” deltage. 

 

5. Arrangementer 

a. Kommende arrangementer 

i. Tur i december til Frihedsmuseet. 

ii. Julefrokost i december på Gisseløre. Man mødes først på Kalundborg 

Museum, hvor der er foredrag om Carmen Curlers.  

iii. Der er ved at blive planlagt en tur til Folketeateret, hvor medlemmer i 

Fraktion 4 skal ind og se Xmen. 

b. Læsekredsen 

i. Birthe Thøgersen fortalte om læsekredsen. Der er lige nu 13 medlemmer af 

læsekredsen. De mødes 6 gange om året fra kl.10.00-12.00. Man kan læse 

mere om læsekredsen på hjemmesiden: 

https://kreds53.org/media/15231011/laesekredsen-2022-23.pdf 

 

c. Forslag til nye arrangementer 

i. Det blev foreslået at lave en tur til Århus. 

https://kreds53.org/media/15231011/laesekredsen-2022-23.pdf


ii. Der arbejdes på at få Lillian Hjort Vest til at holde et foredrag i løbet af 

vinteren. 

iii. Peter Herman og Palle Bruun Olsen blev også foreslået. 

iv.  

6. Spørgsmål til og fra ”de fire” 

a. Annemette Hansen er kommet med i ”De fire” så de nu er fem.  

 

7. Praktiske forhold 

a. Kommunikation 

i. Ros til Heidi       

b. Hjemmesiden/Facebook 

c. Hvad kan forbedres 

d.  

8. Eventuelt 


