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Indkaldelse til bestyrelsesmøde tirsdag den 26. april 2011 kl. 08.30 – 10.30.
Sted: Højgårdskolen
1. Deltagere:
Afbud: Kurt Grauballe
2. Drøftelse af referatet fra det ekstraordinær Børne Unge MEDUDVALG vedrørende
stukturændrigen i forvaltningen. Giver det anledning til at vi skal foretage os noget? Det
udsendte referat medbringes.
Problemstillingerne rejst i referaterne blev drøftet.
Det blev besluttet, at der fremsendes en skrivelse fra bestyrelsen til forvaltningsdirektøren.
Bestyrelsen vil stille spørgsmål om, hvad visionen for dagpasningsområdet/skoleområdet er på
forvaltningsplan.
Bestyrelsen vil ligeledes give udtryk for, at der med den nye struktur skabes mere bureaukrati,
hvilket vi ikke mener, der er brug for.
3. Drøftelse af om vi vil/skal gøre mere ved tanken om oprettelse af en ”pensionistafdeling”
Hvad skal afdelingen indeholde? Hvem skal lede den? Kontingent og økonomi? Hvordan skal

sammenhængen med den lokaleafdeling være?
Pensionisterne, som fortsat er medlemmer, henhører til fraktion 4 i DLF.
Bestyrelsen beslutter, at der tages kontakt til HLF med henblik på at få afdækket, hvordan ledernes
placering i fraktion 4 fungerer i dag.
Det foreslås at vi, i fællesskab med HLF, forsøger at få fat i de ledere, der evt. kunne være tale om.

4. Orientering fra Repræsentantskabsmødet herunder ændringen af tjenestemandspensionen
Referatet vedlægges.
Den nye ordning, der er vedtaget vedrørende tjenestemandspensionen i den lukkede gruppe, drejer
sig om, at man fra 2019 vil få sin livsvarige pension reduceret med 17 %, hvis man pensioneres som
60-årig.
Reduktionen reduceres gradvist frem mod de 67 år.
5. Kreds 121 – skal vi have en drøftelse/dialog om A08 med HLF
Bestyrelsen henvender sig til HLF med henblik på et møde.
Mødet skal dreje sig om ledelsesretten indenfor faktortiden i A08.
6. Skal vi tage et initiativ til at undersøge hvordan gennemsnit lærerlønnen er på de enkelte
skoler i forhold til gennemsnit lærerlønnen i kommunen?
Vi vil på kvartalsmødet i maj måned bede om, at der bliver lavet en ny beregning af
gennemsnitslønnen på lærerområdet. Beregningen skal foretages på det faktisk udbetalte beløb til
lærerne.
7. Evt.
Det er foreslået, at ledige pladser på kurset på Laugesens Have, tilbydes pensionisterne til kostpris,
når tilmeldingsfristen for ikke pensionerede er udløbet.

