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Beretninger for 2017/2018 

2018-10-10 

Bestyrelsen 

Pensionistsektionens bestyrelse har i beretningsåret – 2. og 3. kvartal 2017 og 1. og 2. kvartal 2018 - haft 
følgende medlemmer:  

Ole J. Svinth, Ingrid Sylvest Nielsen, Søren Schneider, Poul Thestrup, Erik Pill Christensen, Paul Smith og Povl 
Høyer.  

To bestyrelsesmedlemmer har i årets løb nedlagt deres mandat, Ole J. Svinth i efteråret 2017, og Søren 
Schneider i foråret 2018 af helbredsmæssige årsager. 

Niels Waage er observatør for DJØF i bestyrelsen, mens Povl Høyer er DM’s observatør i bestyrelsen for 
DJØF’s Pensionistforening. 

Bestyrelsen har i beretningsåret holdt 5 bestyrelsesmøder. 

 

Bestyrelsens arbejde i beretningsåret 

Vi betragter primært bestyrelsen som et serviceorgan, der har til opgave at sikre de bedst mulige vilkår for 
de regionale afdelinger. Det sker bl.a. ved, at bestyrelsen søger at begrænse udgifterne til 
bestyrelsesarbejdet og medlemsmødet mest muligt og fordele så mange ressourcer som muligt til 
lokalafdelingerne. 

Derudover har bestyrelsen i beretningsåret arbejdet for at genvinde den indflydelse i DM’s politiske 
organisation, vi havde tidligere gennem vores repræsentation i DM’s hovedbestyrelse, og som vi mistede 
for et par år siden. 

Bestyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, bestående af Povl Høyer, Paul Smith, Aase Riis og Ingrid 
Sylvest Nielsen. Arbejdsgruppen skal udarbejde et forslag til vedtægtsændring, således at 
Pensionistsektionen igen bliver repræsenteret i DM’s hovedbestyrelse, så vi bedre kan varetage nuværende 
og kommende magisterpensionisters interesser. 

Vedtægtsændringen søges forelagt og vedtaget på kongressen i 2019. 

Bestyrelsen har desuden fortsat det langsigtede arbejde med at sikre mere tilfredsstillende pensionsvilkår 
for både aktive og allerede pensionerede statstjenestemænd, som der fortsat er ganske mange af blandt 
DM’s medlemmer. Det lykkedes ikke i OK18 at få skabt et gennembrud for en løsning, så det er fortsat en 
opgave, som er relevant og vigtig for både aktive og pensionerede medlemmer af DM, og som gerne skal 
have større opmærksomhed i DM’s politiske organer. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at det fortsat er vigtigt at arbejde for aldersmæssig ligestilling, både udenfor 
og indenfor DM. 

I forbindelse med den generelle opgradering af DM’s portal vil Pensionistsektionens hjemmeside også blive 
opdateret. 
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Bestyrelsen forhandler netop nu en løsning med DM’s sekretariat, hvor aktive medlemmer af DM, der 
melder sig ud af DM eller skifter status til pensionistmedlem, fremover fra sekretariatet bliver informeret 
om muligheden for at melde sig ind i en af de regionale afdelinger. 

 

Budget og regnskab for 2017/18 

I DM´s budget for 2017 blev der afsat 180.000 kr. til Pensionistsektionen. Regnskabet for 2017 viste et 
mindreforbrug på 28.000 kr. Bestyrelsen havde sparet 11.000 kr. Af lokalafdelingerne var det kun 
Nordjylland, der havde brugt hele det bevilgede beløb. At de øvrige lokalafdelinger ikke havde brugt det 
fulde beløb, skyldtes til dels, at beløbet først var udmeldt til lokalafdelingerne på et relativt sent tidspunkt, 
hvor afdelingernes program allerede var lagt ud fra nogle konservative forventninger. 

Budgettet for 2018 er på i alt 211.000 kr. – en stigning på godt 17 pct. i forhold til året før. Bestyrelsen 
besluttede på det grundlag en fordeling i 2018 med 16.000 kr. til bestyrelsesarbejdet, 66.000 kr. til 
medlemsmødet, mens de lokale afdelinger har fået tildelt følgende beløb: Øst: 52.000 kr., Fyn 25.000 kr., 
Midtjylland 30.000 kr. og Nordjylland 22.000 kr. 

Dette betød en stigning for den enkelte lokalafdeling på mellem 23,8 pct. og 31,6 pct. og skulle således give 
mulighed for lokale aktiviteter af mindst samme omfang som tidligere, også i lyset af et stigende 
medlemstal i lokalafdelingerne. 

Medlemsmødet holdes i 2018 igen i København, men vil også fortsat kunne holdes uden for København. 
Det skønnes, at merudgiften herved udgør ca. 55.000 kr. 

    kDKK 
    B17 R17 B18 
Pensionistsektionen Bestyrelsen 13 7 16 
  Medlemsmøde 66 60 66 
Nord   17 17 22 
Midt   19 18 25 
Fyn   23 17 30 
Øst   42 33 52 
I alt   180 152 211 
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Budgetønsker for 2019 

I august 2018 har bestyrelsen til DM afleveret et budgetudkast for 2019, hvor det påregnes at afholde 
medlemsmødet uden for København. Der er derfor søgt om et beløb på i alt 100.000 kr. til medlemsmødet 
og herudover 10.000 kr. til politiske og kommunikationsmæssige aktiviteter. De øvrige poster er uændrede 
i forhold til budgettet for 2018. Der er således i alt ansøgt om 255.000 kr. 

Vi har endnu ikke modtaget en tilbagemelding fra DM på vores ønsker for 2019.  

    kDKK 
    B18 R18 B19 
Pensionistsektionen Bestyrelsen 16   16 
  Medlemsmøde 66 ~60 100 
  Pol. & Komm.     10 
Nord   22   22 
Midt   25   25 
Fyn   30   30 
Øst   52   52 
I alt   211 ? 255 

 

Nyvalg til Pensionistsektionens bestyrelse 

Alle organisatoriske dele i DM (sektorer, sektioner m.m.) skal i efteråret 2018 vælge nye bestyrelser. Vi skal 
også selv have valg af ny bestyrelse for Pensionistsektionen. 

Den nye bestyrelse tiltræder 1. januar 2019. Efter de gældende vedtægter for Pensionistsektionen skal der 
nu vælges fem medlemmer og to suppleanter. 

Pensionistsektionens nuværende bestyrelse finder det væsentligt for vores politiske troværdighed og 
gennemslagskraft i DM’s organisation, at der gennemføres et reelt, demokratisk valg, hvilket kræver mindst 
seks opstillede kandidater. Pensionistsektionens bestyrelse har derfor opfordret de lokale afdelinger til at 
opstille og aktivt anbefale kandidater til bestyrelsesvalget, gerne kandidater, der er aktive i den regionale 
bestyrelse efter generalforsamlingerne i efteråret 2018. 

 

Kongressen i 2019 

DM’s vedtægter blev i 2015 ændret, så det højeste politiske og demokratiske organ nu er en kongres med 
ca. 250 delegerede fra alle dele af DM’s organisation. Vedtægterne siger, at antallet af delegerede i 
kongressen skal være ca. 5 promille af DM’s medlemsantal, der p.t. er ca. 50.000. De forskellige dele af 
DM’s organisation får tildelt et antal delegerede svarende til det samlede antal af medlemmer i sektoren, 
sektionen m.m. Pensionistsektionen har dog i vedtægterne kun fået en tildeling på 5 delegerede, hvilket er 
ca. 2 promille af vores medlemstal på ca. 2.300. 

Delegerede til kongressen vælges efter vedtægterne hvert tredje år og kongressen fungerer i hele 
treårsperioden. Kongressen samles til møde én gang hvert tredje år, næste gang i foråret 2019. Kun 
kongressen kan vedtage ændringer til DM’s vedtægter. 

Bestyrelsen for de enkelte dele af DM’s organisation arrangerer selv udpegning/valg af delegerede. 
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Den nuværende bestyrelse for Pensionistsektionen finder det naturligt, at de fem faste medlemmer af 
bestyrelsen samtidig er kongresdelegerede, hvorfor bestyrelsen finder, at det bedste vil være, at de fire 
regionale afdelinger alle er repræsenteret i bestyrelsen som faste medlemmer. Det bliver dog den nye 
bestyrelse, der tiltræder i januar 2019, der skal træffe denne afgørelse. 

Den nuværende bestyrelse opfordrer derfor samtlige medlemmer af Pensionistsektionen til at forholde sig 
aktivt og bevidst til opstilling, anbefaling og valg af kandidater til det bestyrelsesvalg, der finder sted netop 
her i oktober-november 2018. Alle opfordres til at afgive deres stemme. 


