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Bestyrelsen
Ved repræsentantskabsmødet den 27. april 2017 valgte  
Sven Ziegler at træde tilbage som formand. Ninna 
Würtzen, der er ordinært medlem af bestyrelsen, blev 
herefter enstemmigt valgt som formand for Pensionist
foreningen.

Den nuværende bestyrelse er sammensat således:
Formand Ninna Würtzen, næstformand Niels Waage, 
ordinære medlemmer: Lise Høxbroe, Allan Rafn, Sven 
Ziegler, Kristian Hjulsager, Vibeke Hein Olsen, Jens 
Thomsen. Povl Høyer, Dansk Magisterforening er  
observatør.

Bestyrelsen blev valgt på repræsentantskabsmødet den 
28. april 2016, og der skal dermed vælges en ny besty
relse på repræsentantskabsmødet i 2018.  

Samarbejdet i Djøf
Alle medlemmer af bestyrelsen indgår som medlemmer 
af Djøfs Fællesbestyrelse, der afholder to møder årligt, 
hvor bl.a. Djøfs strategi bliver drøftet. Alle medlemmer 
af Pensionistforeningens repræsentantskab indgår som 
medlemmer af Djøfs repræsentantskab, der er Djøfs 
øverste myndighed. Pensionistforeningen er for tiden 
ikke repræsenteret i Djøfs bestyrelse. En gang årligt 
afholdes et møde mellem Djøfs bestyrelse og Pensionist
foreningens bestyrelse. På dette møde drøftes mærke
sager fra begge bestyrelser samt andre forhold af mere 
generel karakter. Pensionistforeningen bliver endvidere 
hørt ved udpegning af medlemmer til Juristernes og 
Økonomernes Pensionskasse – JØP.

Pensionistforeningens bestyrelse har direkte adgang 
til at få bistand fra Djøfs sekretariat, både hvad angår 
bestyrelsesbetjening og bistand til afholdelse af vore 
medlemsarrangementer. Det er bestyrelsens opfattelse, 
at der er et godt samarbejde i Djøf, hvilket er en vigtig 
forudsætning for at give vore medlemmer det bedst 
mulige udbytte af deres medlemskab.

Pensionistforeningens mærkesager
Bestyrelsen besluttede på sit bestyrelsesmøde den 13. 
december 2017, at følgende tre væsentlige emner skulle 
være mærkesager:

> Bedre økonomiske vilkår for alle pensionister

> Gode og aktuelle sociale arrangementer

>  Større synlighed om foreningens virke både centralt 
og lokalt 

Økonomiske vilkår for pensionister
Bestyrelsen har stor opmærksomhed på pensions vilkå
rene for alle pensionister. Derfor prioriterer bestyrelsen 
møderne med formand og direktør for Juristernes og 
Økonomernes pensionskasse – JØP – meget højt. På 
disse møder gives en orientering om pensionskassens 
forhold og andre relevante pensionsforhold.

Siden 2012 har Pensionistforeningen sammen med  
Djøfs bestyrelse arbejdet med den utilfredsstillende 
regulering af tjenestemandspensioner. Bestyrelsen har 
et godt og tæt samarbejde med Offentlige Chefer i Djøf 
om denne sag. Endvidere afholdes der møder om sagen 
med andre pensionistforeninger fra de respektive cen
tralorganisationer. På Koordinationsgruppens møde den 
15. august 2017, hvor Pensionistforeningen er repræsen
teret som observatør, er kravet om forbedring af regu
leringen af tjenestemandspensionerne blevet medtaget 
som et krav fra Djøf til overenskomstforhandlingerne 
i 2018. Sideløbende hermed har pensionistforeningen 
i tæt samarbejde med Offentlige Chefer, arbejdet på en 
henvendelse til innovationsministeren om sagen. Det er 
imidlertid opfattelsen, at en sådan henvendelse vil have 
større gennemslagskraft, hvis den ikke udelukkende 
kommer fra Djøf. Derfor har der været taget kontakt med 
Politiforbundet, som har modtaget udkast til en fælles 
henvendelse til innovationsministeren med opfordring 
til at tage initiativ til, at procentreguleringen af tjeneste
mandspensioner og efterindtægt af pension fastsættes 
til den del af en given ramme, der afsættes til egentlige 

lønformål ved overenskomstforhandlingerne og ikke 
kun til den del, der aftales til generelle lønstigninger. 
Politiforbundet har endnu ikke meddelt sin stilling
tagen til udkastet.

Arrangementer for medlemmerne
Pensionistforeningen har pr. den 26. september 2017 
4.484 medlemmer, og bestyrelsen arbejder kontinuerligt 
med at sikre indholdsrige og aktuelle arrangementer 
for medlemmerne. De fleste arrangementer afholdes i 
Køben havn, men bestyrelsen er opmærksom på, hvor
vidt der kan blive flere arrangementer i provinsen.

Vore arrangementer er meget populære og får meget 
gode evalueringer. Det er en succeshistorie med  mange 
tilmeldte, men desværre med langt flere end der er 
plads til. Det betyder, at mange medlemmer har oplevet 
at komme på en venteliste og ikke altid har kunnet få 
plads til et ønsket arrangement. Bestyrelsen er opmærk
som på, at succesen har denne bagside. Derfor har vi  
i første omgang valgt – i det omfang det var muligt  
– at gentage nogle af arrangementerne, ligesom der  
har  været holdt flere arrangementer i provinsen end 
tidligere. Bestyrelsen glæder sig over de velbesøgte  
arrangementer, som medlemmerne tager godt imod.

Afholdte arrangementer
Siden det sidste medlemsmøde, den 11. oktober 2016 
har der været afholdt følgende arrangementer, som  
bestyrelsen har stået bag: 

>  Den 14. november 2016 besøgte Pensionistforenin
gen byretten – i Odense med retspræsident Henrik 
Agersnap, Retten i Odense og fhv. næstformand i 
Arbejdsretten, Niels Waage. 

>  Den 15. november 2016 besøgte Pensionistforenin
gen byretten – i Aarhus retspræsident Bodil Ruberg, 
Retten i Aarhus og fhv. næstformand i Arbejdsretten, 
Niels Waage. 

>  Den 17.november 2016 besøgte Pensionistforeningen 
byretten – i Aalborg med retspræsident Christian 
Lundblad, Retten i Aalborg og forhenværende næst
formand i Arbejdsretten, Niels Waage.

>  Den 22. november 2016 blev foredraget ’Nordisk Fjer: 
Den spektakulære erhvervsskandale’ ved Anders 
Wejrup, tidligere finansdirektør i Nordisk Fjer, gen
taget i København

>  Den 15. marts 2017 blev foredraget ’Grundlov, menne
skerettigheder og EU – er dommerne aktivister?’ ved 
Torben Melchior, forhenværende højesteretspræsident, 
afholdt i København. 

>  Den 17.maj 2017 blev foredraget ’NATO og dets udfor
dringer i de kommende år’, ved Knud Bartels, general, 
tidligere forsvarschef og tidligere formand for NATO’s 
Militær Komité, afholdt i København 

>  21. juni 2017 blev sommerudflugten afholdt, og  
turen gik til Carlsberg Byen, Cisternerne og Vestre 
Kirkegård

De regionale netværk har afholdt arrangementer i de 
respektive lokalområder. Bestyrelsen vil gerne takke 
alle de medlemmer, der har gjort dette muligt. Et særligt 
netværk ’Tid til eftertanke’ udviser stor aktivitet. Flere 
medlemmer er kommet med i allerede eksisterende 
grupper, andre medlemmer opretter nye grupper. Et 
konkret eksempel fra en af grupperne er udgivelsen af 
bogen ’Den tredje karriere – et seniorliv med indhold 
og mening’ af forfatteren Gretelise Holm, hvor gruppen 
havde defineret dispositionen for bogen. 

Større synlighed om Pensionist foreningens 
virke
Bestyrelsen overvejer flere initiativer til, hvordan 
foreningens virke kan få større synlighed. Endvidere 
arbejder bestyrelsen på at finde udveje for en bedre 
kommunikation med medlemmerne. På begge områder 
viser der sig forhåbentlig resultater i det kommende år.


