
PENSIONISTFORENINGENS MEDLEMSMØDE 

Referat af Pensionistforeningens medlemsmøde den 3. oktober 2017 

Der deltog ca. 300 medlemmer i mødet. 

Mødet blev indledt med et foredrag om ”Tanker om religionsfrihed og ytringsfrihed i 

Luthers jubilæumsår” v. tidligere minister, MF, forfatter og samfundsdebattør Birthe 

Rønn Hornbech. 

Efter oplægget gik forsamlingen over til det egentlige medlemsmøde. 

1. Valg af dirigent 

Formanden foreslog Ebbe Christensen som dirigent på mødet. Der var 

ikke andre forslag til dirigent, og formanden konstaterede derfor, at Ebbe 

Christensen var valgt som dirigent. 

 

Ebbe Christensen takkede for valget og oplyste, at han havde undersøgt 

det formelle grundlag for mødets afholdelse og konstateret, at dette var i 

overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

 

2. Formandens beretning 

Formanden indledte med at takke Sven Ziegler for hans mangeårige 

varetagelse af formandshvervet. 

 

Idet formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning, redegjorde 

hun blandt andet for sine bilaterale møder med Djøfs formand Lisa Herold 

Ferbing og Djøfs administrerende direktør Tomas Therkildsen, samt 

chefredaktør for Djøfbladet Linda Overgaard. 

 

Formanden oplyste, at der er et godt og tæt samarbejde med formanden 

for Foreningen af Offentlige Chefer Henning Thiesen om regulering af 

tjenestemandspensioner. 

 

Hun nævnte endvidere, at skattesagen vedr. kontingentfradrag stadig 

verserer. 

 

Formanden kunne også konstatere, at der er stor opbakning til foreningens 

arrangementer. 

 

Formanden takkede bestyrelsen og sekretariatet for et godt samarbejde. 

 

Efter kommentarer og spørgsmål fra forsamlingen konstaterede dirigenten, 
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at beretningen var taget til efterretning. 

 

3. Valg af 20 repræsentanter til såvel Pensionistforeningens som Djøfs 

repræsentantskab 

Dirigenten orienterede om, at der skulle vælges 20 repræsentanter til såvel 

Pensionistforeningens som Djøfs repræsentantskab. 

 

Bestyrelsen anbefalede følgende 20 kandidater (listen offentliggjort på 

Djøfs hjemmeside): Ninna Würtzen, Niels Waage, Jens Thomsen, Kristian 

Hjulsager, Lise Høxbroe, Vibeke Hein Olsen, Ole Have Jørgensen, Søren 

Christensen, Allan Rafn, Bent Frank, Helle Jørgensen, Henrik Piil, Lars 

Chr. Frandsen, Palle Rasmussen, Sven Ziegler, Edel Bregnbæk, Hanna 

Dam, Hans Wallind, Karen Mette Holst og Tom Risdahl Jensen. 

 

Dirigenten forhørte sig, om der var yderligere kandidater. 

 

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var yderligere kandidater, hvorfor 

bestyrelsens liste var valgt for perioden 1. januar 2018-31.12. 2019. 

 

 

4. Forbedret procedure for tilmelding til arrangementer (indkommet 

forslag) 

 

Bestyrelsen havde modtaget et forslag vedr. ændret procedure for 

tilmelding til arrangementer. 

 

Dirigenten oplyste, at mødet var et valgmøde og ikke gav mulighed for at 

træffe beslutninger om andet end valg til repræsentantskabet. Han gav 

herefter ordet til formanden. 

 

Formanden gjorde kort rede for modtagelsen af forslaget. Dirigenten 

spurgte herefter forslagsstilleren, om han havde lyst til at uddybe.  

 

Forslagsstilleren oplyste, at forslaget gik ud på at ændre proceduren for 

optagelse af deltagere i arrangementer fra ”først til mølle-princippet” til et 

”lodtrækningsprincip”. 

 

Forslaget blev kort debatteret. 

 

 

5. Eventuelt 

 

Dirigenten spurgte, om der var emner til dette punkt. Da dette ikke var 

tilfældet, gav han ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. 

 

Herefter havde alle deltagere mulighed for at deltage i den efterfølgende 

middag i Djøfs lokaler. 

  

 

  


