BUPL’s pensionistsektion, årsmøde 2018
Referat
Jens Jørgensen bød de ca. 200 fremmødte medlemmer velkommen og bød ligeledes Mette Skovhus Larsen,
der deltog i årsmødet som repræsentant fra Forretningsudvalget, velkommen.
1 Formalia
1.a. Valg af dirigent
Jens Jørgensen foreslog Morten Eiler Hansen fra BUPL’s forbundskontor som dirigent. Dette tilsluttede forsamlingen sig.
1.b. Valg af referent
Morten påtog sig også denne opgave
1.c. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
1.d. Godkendelse af forretningsorden
Ingen bemærkninger
2. Bestyrelsens arbejde
Jens Jørgensen indledte punktet med at bede Mette Skovhus Larsen om at redegøre for de planlagte ændringer for pensionistsektionen.
Mette fortalte, at forretningsudvalget (FU) ønsker at udlægge alle opgaver med medlemsbetjening til de
lokale fagforeninger – herunder også serviceringen af pensionisterne. Det er bestemt ikke planen at nedlægge sektionen; medlemstallet er voksende og det er vi glade for, men opgaven løses ikke bedst på forbundskontoret.
FU lægger op til at de midler, der hidtil er blevet disponeret centralt af bestyrelsen udlægges til de lokale
fagforeninger med en anbefaling af, at de anvendes til pensionistarbejdet. Forslaget er af Hovedbestyrelsen
indstillet til vedtagelse på BUPL’’s kongres 29.-30. november
Forslaget er blevet forelagt formændene for de lokale fagforeninger og senere tiltrådt af Hovedbestyrelsen
i forbindelse med forberedelsen af kongresbudgettet. Men vi afventer lige nu kongressens beslutning. Det
var Mettes opfattelse, at der generelt er stor opmærksomhed på pensionisterne og pensionistarbejdet
blandt formænd og i Hovedbestyrelsen.
Mette afsluttede med at foreslå, at der på bestyrelsens møde med repræsentanter fra de lokale pensionistsektioner indledes et arbejde med at etablere fremtidens pensionistsektion.
Susan Talent fra sektionens bestyrelse refererede, at sangeftermiddagene havde været en succes
Hanne Eriksen refererede forårsforedragene med Team Tvilling - en varm og gribende fortælling, der både
gav anledning til grin og tårer. En fantastisk oplevelse og Hanne Paarup fortalte, at udflugten sidste år til

Museet for Søfart - en imponerende oplevelse og et meget spændene museum. Der havde ikke været plads
til de mange pensionister i restauranten, så vi sad i udstillingsområdet - det fungerede fint.
Brita Topp kunne fortælle, at årets højskoleophold igen var et højdepunkt. Der var 90 deltagere med temaet ‘midsommer’ og endelig havde Helle Fabricius været med 17 førtidspensionister på Marienlyst med
udflugt til Fredensborg Slot, kurbad og foredrag med ‘Pjerrot’. Også et godt arrangement.
Endelig refererede Jens Jørgensen refererede turen til Prag - en spændende by og en god tur.
Derpå indledtes debatten om de foreslåede ændringer for sektionen.
Bestyrelsen havde udarbejdet et forslag til en udtalelse fra Årsmødet. Hanne Paarup introducerede forslaget og understregede, at bestyrelsen ikke havde oplevet en reel dialog. De fandt beslutningen meget forhastet: Pensionistsektionen skal naturligvis udvikle sig - men lad det få tid
Herefter meldte flere talere sig
Mogens Mathiesen (Storkøbenhavn) udtalte, at vi altid har givet os god tid til at drøfte forslag i BUPL før de
blev forelagt for kongressen. Der er noget, der bliver vedtaget og andet, der bliver forkastet. Men nu opleves det som om vi er blevet ældrebyrden i BUPL - men der burde være tid og ressourcer til pensionisterne.
Mogens opfordrede deltagerne til at gå ud på generalforsamlingerne og tage debatten der.
Margit Dam (Storkøbenhavn) udtrykte, at hun har oplevet mange gange, hvor BUPL lytter til medlemmerne,
men at det er første gang jeg oplever at blive kørt hen over hovedet. Det er jeg skuffet over. Det er vigtigt
at blive hørt - jeg kan godt forstå etat en pensionistsektion skal revideres indimellem - fx kunne man ønske
en bedre sammenhæng mellem det centrale og det lokale, ligesom BUPL bør overveje at udvide arbejdet til
noget mere politisk - a la faglige seniorer i LO.
Flere udtrykte bekymring for, om de lokale fagforeninger var klar til at påtage sig opgaven og for at pengene ville blive anvendt til aktiviteter, der ikke var rettet mod pensionisterne, ligesom flere fandt, at processen var utilfredsstillende.
Det blev understreget, at det var vigtigt at fastholde arrangementer for førtidspensionisterne og der var
ros til bestyrelsen for deres indsats.
Birthe (Sydjylland), Anders (Fyn) og Lise (Nordjylland) var mindre nervøse for ændringerne – omend de også
havde kritik af processen. De mente, at man skulle se positivt på de nye muligheder og se, at man som pensionist i BUPL er del af en større helhed. Arrangementerne har i alt for høj grad tilgodeset medlemmer øst
for Storebælt og det vil fortsat være muligt at lave tværgående arrangementer som fx højskoleophold. Bestyrelsen for pensionistklubben i Nordjylland støtter helhjertet ændringen.
Jens Jørgensen fra bestyrelsen bemærkede afslutningsvis, at bestyrelsen var bekymret for, om de lokale
fagforeninger er klar til opgaven og frygter et stort administrativt arbejde.
Mette (FU) Kvitterede for de mange bemærkninger og understregede, at det ikke var FU’s forventning, at
det vil ændre noget at vente to år med at gennemføre de ønskede omlægninger. Forslaget om at være
mere opmærksomme på det ældrepolitiske arbejde og om det måske skal fylde mere opfordrede Mette
medlemmerne til at rejse på generalforsamlingerne.
3. BUPL’s arbejde – Mette Skovhus Larsen
Mette gennemgik i hovedtræk det sidste års arbejde, der i særdeleshed havde drejet sig om overenskomstforhandlingerne. Der var en meget stor medlemsopbakning undervejs, hvilket også har givet sig udtryk i stigende medlemstal og stigende organisationsprocent.
4. Årsregnskab 2017

Morten Eiler Hansen gennemgik hovedposterne i årsregnskabet og besvarede enkelte spørgsmål.
5. Indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag til årsmødet
6. Valg af 3 medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen
Susan Talent og Hanne Fabricius ønskede ikke at genopstille
Søren Larsen, der ligeledes var på valg genopstillede og Hanne Paarup, der har været suppleant i bestyrelsen stillede op til en plads og Margit Dam stillede ligeledes op.
De tre blev valg med stort bifald.
Som suppleant opstillede Tommy Pedersen, BUPL Midtsjælland og blev ligeledes valgt med bifald.
Jens Jørgensen takkede de afgående medlemmer varmt og roste deres store indsats i den tid, de havde været med i bestyrelsens arbejde.
7. Eventuelt
Hanne Fabricius gjorde opmærksom på en Facebook-gruppe, hun har været med til at oprette for at pensionisterne kan have et sted at debattere. Gruppen kan findes på Facebook ved at søge ’BUPL’s pensionister’.
Mogens (Storkøbenhavn) opfordrede endnu engang medlemmerne til at møde op ved de forestående generalforsamlinger eller til at kontakte deres bestyrelsesmedlemmer
Birgit, kasserer i Pædagogisk Historisk Forening opfordrede til medlemskab - det er medlemmerne, der skaber foreningen. Se evt nærmere om foreningen på hjemmesiden: www.paedhist.dk
Jens Jørgensen takkede de fremmødte for deres engagement, takkede for de klare budskaber fra årsmødet
og sagde endelig tak til FU-medlem Mette Skovhus Larsen, der stillede op til diskussionen.

