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Referat af Dansk Magisterforenings Pensionistsektions medlemsmøde i Aarhus 

9. oktober 2019, Værkmestergade 7, 8000 – Århus C 

 

10. oktober 2019 

Dagsorden: 

1) Åbning af mødet 

2) Valg af dirigent 

3) Bestyrelsens beretning inkl. arbejdsplan og budget  

4) De regionale afdelingers beretninger 

5) Orientering om netværk 

6) Indkomne forslag skal modtages senest den 19. september 2019 

7) Eventuelt 

 

===================================== 

1. Åbning af mødet: 

Formanden for Pensionistsektionen, Inge Lise Vadont, åbnede mødet og oplyste, at DM havde glemt at 

sende navneskilte og en deltagerliste. Deltagerne blev derfor opfordret til at skrive deres navn og den 

regionale afdeling de kommer fra på remlagte lister. Inge Lise Vadont oplyste, at Paul Smith, Midtjylland, 

havde påtaget sig hvervet at være referent. 

2. Valg af Dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Tom Carlsen som dirigent. Da der ikke var modkandidater, blev Tom Carlsen valgt. 

Dirigenten takkede for tilliden og oplyste, at indkaldelsen til mødet var lovligt indkaldt i henhold til 

Pensionistsektionens vedtægter §8, en måneds varsel. Mødeindkaldelsen er derfor varslet rettidigt jf. 

vedtægterne. Den 29. august 2019 på aktivitetskalenderen + mail til alle medlemmerne og primo septem-

ber 2019 annonceret i Magisterbladet. 

Dirigenten bemærkede, at der var to fejl i indkaldelsen, idet der i dagsordenen står generalforsamling, men 

medlemsmødet er ikke en generalforsamling. Det er et årsmøde. 

I henhold til Pensionistsektionens vedtægter, skal forslag være fremme senest 14 dage før medlemsmødet og 

ikke, som det fremgår af invitationen til medlemsmødet, tre uger før, men da medlemsmødet ikke er en gene-

ralforsamling, har det ingen praktisk betydning. 

 

3. Bestyrelsens beretning: 

Formanden Inge Lise Vadont præsenterede bestyrelsen: 

Næstformand, Poul Brinch Madsen, Kasserer, Jørgen Eie Christensen, Bestyrelsesmedlem, Henrik A. 

Nielsen og Bestyrelsesmedlem, Søren Schneider. 

Det er anden gang siden valget i 2018, at bestyrelsen konstituerede sig. Årsagen er, at den tidligere formand i 

bestyrelsen, Poul Høyer, meddelte, at han ville træde ud af Pensionistsektionens bestyrelse. Han begrundede 

sin udtræden med, og at det var af personlige årsager samt, at han var skuffet over, at Pensionistsektionen 

ikke fik den plads i hovedbestyrelsen, som bestyrelsen havde arbejdet for.  

Dagen før Kongres 2019 havde Eva Nørreslet, tidligere næstformand, meddelt, at hun også trådte ud af 

bestyrelsen, og at hun samtidig havde meldt sig ud af Dansk Magisterforening. 

Søren Schneider har desværre meddelt, at han på grund af helbredsmæssige årsager træder ud af Pensionist-

sektionens bestyrelse. Der skal derfor afholdes supperingsvalg først i det nye år. Formanden opfordrede del-

tagerne til at tænke over, om de ville stille op til bestyrelsen. 
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Herefter informerede formanden kort om de emner, som havde været i fokus i bestyrelsesarbejdet 2018 

og 2019 samt om de nye tiltag i Dansk Magisterforening: 

 Dansk Magisterforenings nye struktur, herunder vidensdeling og netværk. DM vil bruge færre penge 

på møder og flere på netværk.  

 Ny procedure for annoncering af arrangementer, layout i Magisterbladet samt ændret procedure for 

tilmelding til arrangementer. Meddelelsessiden sidst i Magisterbladet er fjernet og erstattet med to 

sider til annoncering af Arrangementer, inspiration og kurser. 

 Orientering om vilkårene for statstjenestemænd i Dansk Magisterforening, OK18-forhandlingerne. 

Forhandlingsresultatet findes på internettet, søg på OK18. Her kan man hente pdf-filen, hvor man 

kan læse om forhandlingsresultatet.  

 Nytårskur i Dansk Magisterforening, hvor pensionisterne ikke blev nævnt i forbindelse med trends 

og tendenser i fremtidens arbejdsmarked. 

 Bestyrelsens bestræbelser på at gøre sig synlig i Dansk Magisterforening. 

 Om at gøre Pensionistsektionen synlig i hovedbestyrelsen i Dansk Magisterforening, i sektorerne og 

ikke mindst hos de delegerede ved Kongres 2019. 

 Resultaterne af de vedtægtsændringer, der vedrører Pensionisterne i Dansk Magisterforening.  

Pensionistsektionen fik ikke en plads i hovedbestyrelsen, men pensionisterne bliver nævnt i DM´s 

arbejdsprogram 2019-2022. 

 Pensionistsektionens bestyrelses arbejdsprogram 2020. 

 Den nye struktur trådte i kraft maj 2019. Efter kongressen har DM´s hovedbestyrelse rakt hånden 

frem og inviteret to fra Pensionistsektionens bestyrelse til at deltage ved bestyrelsesmøde under 

dagsordenpunktet, Input til tænketanken. Den Seniortænketank, som den tidligere regering og Dansk 

Folkeparti nedsatte i foråret 2018. 

 

Inge Lise Vadont sluttede af med, at Pensionistsektionen ved kongressen blev synlig i Dansk Magisterfor-

ening, idet Poul Høyer gik på talerstolen og fremhævede, at pensionisternes erfaringer fra arbejdslivet er en 

ressource for Dansk Magisterforening. Pensionistsektionens ønske om en plads i hovedbestyrelsen skabte 

debat om demokrati i Dansk Magisterforening og ikke mindst en undren hos nogle af de delegerede over, at 

de studerende, som endnu ikke er færdiguddannede, og som heller ikke har et arbejde endnu, har to pladser i 

hovedbestyrelsen. I forbindelse med møderne med DM-Privat og DM-Offentligt har de to sektorer opfordret 

bestyrelsen til at skrive til dem og fortælle, hvad pensionisterne har at byde på, når der skal drøftes senior-

politik. 

Endelig understregede Inge Lise Vadont ligesom en tidligere bestyrelse, at det er bydende nødvendigt at få 

styr på, hvordan medlemmerne i Dansk Magisterforenings Pensionistsektion er registreret, idet det er alt for 

få medlemmer, 700 ud af 2400, der er registreret i de regionale afdelinger. Det skal der gøres noget ved. Hun 

opfordrede derfor alle til at udfylde og aflevere det spørgeskema, som bestyrelsen har udarbejdet i forbindel-

se med bl.a. registrering af Pensionistsektionens medlemmer. 

Kasseren Jørgen Eie Christensen, informerede om, hvordan pensionisternes kontingent bliver anvendt, og 

hvordan udgifterne fordeler sig. Pensionisterne betaler 1/5 det ordinære kontingent, og for det kan man bl.a. 

deltage i Pensionistsektionens og Dansk Magisterforenings arrangementer.  

Kontingent har tidligere været på tale ved medlemsmøderne, og Magisterbladet skulle være den store penge-

sluger. I regnskabet for 2017 var der en udgift på Magisterladet på kr. 13.288.235. Når annonceudgifterne på 

kr. 4.443.358 bliver trukket fra, kostede det i 2017 kr. 8.844.877 at fremstille Magisterbladet incl. distribu-

tion. Det er kr. 177 pr. år for et abonnement pr. medlem. 

I alt betaler de 2400 pensionister kr. 2.5 millioner i kontingent og af det beløb, er der udgifter til Magisterbla-

det på kr. 424.554. Til arrangementer og møder i henholdsvis Pensionistsektionens bestyrelse og de regiona-

le afdelingers bestyrelser og arrangementer fik Pensionistsektionen i 2017 kr. 180.00. Udgifter til Magister-

bladet og møder og arrangementer er således synlige udgifter på i alt kr. 604.554. Når disse udgifter trækkes 

fra de kr. 2.5 millioner resterer der kr. 1.895.446, som bliver brugt til serviceydelser: Brug af mødelokaler, 

hjemmeside, sekretærhjælp og mange andre aktiviteter, som Pensionistsektionen trækker på. I alt er der kr. 

790,00 pr. medlem til serviceydelser!  

Bestyrelsen har endnu ikke fået svar på ansøgningen om kr. 256.000 til budgettet i 2020. Da vi allerede har 

brugt kr. 24.284 pr. 31. juni 2019, har vi søgt om en ekstrabevilling til bestyrelsesmøder i Pensionistsektio-
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nen til bestyrelsesmøder i 2020. Red. bestyrelsesmedlemmerne kommer fra Aalborg, Fyn, Ribe og Aarhus. 

Møderne afholdes på skift i landet. 

 

Spørgsmål fra deltagerne: 

Hvad var årsagen til, at Pensionistsektionen mistede pladsen i hovedbestyrelsen. Til det svarede Søren 

Schneider: Vi blandede os lidt for meget i Dansk Magisterforening.  

Andre deltagere ville vide, hvilken afdeling de tilhørte, eller hvorfor der ikke var en afdeling i f.eks. Esbjerg. 

Søren Schneider, som har været tidligere formand i Pensionistsektionen, svarede, at Syd- og Sønderjylland 

formelt hører til Fyn, hvor afdelingen har 12 medlemmer fra dette område. 

Bodil Frederiksen, som tidligere har siddet i bestyrelsen på Fyn, oplyste, at man havde forsøgt at lave en af-

deling i Esbjerg/Sønderjylland. 

Britta Foged, region Nord, fandt, at Magisterbladet bliver mere og mere kedeligt: ”Alt handler om at være i 

arbejde og være i arbejde og være i arbejde…” 

Andre deltagere stillede spørgsmål om, hvorfor Dansk Magisterforening ikke pr. automatik kan fortælle 

medlemmerne, pensionisterne, at vi kan blive medlemmer af de regionale afdelinger, når vi går på pension. 

Til dette spørgsmål foreslog Tom Carlsen, at man kunne lægge en løs side om vores aktiviteter ind i Magi-

sterbladet. 

Endelig var der en længere principiel diskussion om, hvorvidt eller hvor meget pensionisterne skulle blande 

sig i DM’s fagpolitiske arbejde.  

 

Der var flere synspunkter: 

 

1)  Vi skal søge indflydelse og kæmpe for at blive opstillingsberettigede til Hovedbestyrelsen. 

2)  Vi skal ikke som pensionister fortsætte med at drive fagforeningspolitik. 

3)  Vi skal i et vist omfang blande os i de politikområder, som berører os.  

 

4. De regionale afdelingers beretninger: 

Henrik A. Nielsen, Nordjylland:  

Nordjylland er den yngste regionale afdeling i Pensionistsektionen
1
 og har små 50 medlemmer. Det er en 

fordobling siden starten. Vi vil holde et dialogmøde med formanden for DM-Offentlig/DM´s fællestillids-

mand for de administrative DM-medlemmer på Aalborg Universitet, hvor vi vil opsamle erfaringerne fra 

medlemmernes udtræden af arbejdsmarkedet.  

Derudover fortalte han om arrangementerne i årets løb, jf. de regionale afdelingers beretninger. 

 

Jørgen Eie Christensen, Midtjylland:  

Jørgen Eie Christensen orienterede deltagerne om, at han er fungerende formand, da Claus Jacobsen, tidli-

gere formand, måtte gå af på grund personlige grunde. Den seneste generalforsamling måtte aflyses, fordi 

den var indkaldt for sent. Altså gik man direkte til frokosten. Der var ellers en vedtægtsændring på program-

met, men den er faldet på plads. 

Vores forsøg med at begynde med en sang, når vi mødes, fungerer ikke lige godt hver gang. Vi begynder 

altid møderne med at runde, hvad der sker fagpolitisk.  

Jørgen Eie Christensen sluttede med at gennemgå afdelingens arrangementer og kunne yderligere oplyse, at 

afdelingen havde haft en medlemstilgang på 8, så der er nu 124 medlemmer i region Midtjylland. Kassereren 

oplyser, at økonomien er i god gænge. 

 

 

                                                      
1
 11. december 2014 
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Søren Schneider, Fyn: 

I kan læse om vores møder i den skriftlige beretning, men vi har derudover haft udflugter til Jels Søerne, 

Christiansfeld, Vejen, Nyborg Slot, Fruens Bøge skov, Bellinge Kirke, Kalkmalerier. Vi slutter altid med 

kaffe og kage, som regel lagkage. Vi elsker ikke kun brunsvigere på Fyn, vi elsker også lagkage. 

Idéerne til arrangementerne kommer fra medlemmerne. Vi har også set på porcelæn i Ernst’ Samlinger i 

Assens, og vi væltede ikke noget ned. Der er altid godt vejr, når vi er på udflugt!  

Den 1. januar 2020 stopper jeg som bestyrelsesmedlem i Pensionistsektionens bestyrelse på grund af 

sygdommen Parkinson. 

 

Jette Lassen fra Øst:  

Vi er ca. 500 medlemmer i region Øst. Der er ca. 70 deltagere pr. foredrag. Vi har haft 10 foredrag: Inden for 

politik, samfund, naturvidenskab, kunst, offentlig forvaltning. Foredragene er nærmere omtalt i den skriftlige 

beretning. 

Et foredrag af Henrik Grüttners skal fremhæves: Er du klar til den cirkulære økonomi?  

Henrik Grüttner fortalte bl.a., at en helt nyindkøbt støvsuger blev kasseret, fordi posen var fuld! 

Jette Lassen orienterede også om afdelingens interessegrupper: Teaterkreds, Moderne kirkekunst, Skovturs-

gruppen og Rejseklubben.  

 

5. Orientering om netværk: 

Inge Lise Vadont orienterede om Dansk Magisterforenings nye struktur og netværk. Dansk Magisterforening 

vil inddrage medlemmerne til vidensdeling og opfordrer derfor medlemmerne til at benytte sig af deres 

demokratiske rettigheder i Dansk Magisterforening ved at stille op til DM´s organer, at stemme til DM´s 

politiske organer samt at engagere sig i politikudvikling. 

Hovedbestyrelsen kan invitere netværk til at bidrage til temadrøftelser, hvor en eller flere repræsentanter fra 

medlemsnetværket deltager. To medlemmer af pensionistsektionens bestyrelse blev fx inviteret, da input til 

seniortænketanken var på dagsordenen i hovedbestyrelsen. 

I forbindelse med implementering af netværk udbyder Dansk Magisterforening og DelTagDanmark en to-

dags-netværksuddannelse, som afholdes i henholdsvis i København og Horsens. Det første kursus er løbet ad 

stablen. På grund af den store interesse er der oprettet endnu et kursus i København. 

Inge Lise Vadont er tilmeldt netværkskurset i Horsens, og i den forbindelse har hun skrevet et udkast til et 

metværk: Målgruppe, +50 i arbejde og +65 både i arbejde og på pension, og formål til netværket 

• At udveksle erfaringer og idéer fra et langt arbejdsliv versus erfaringer fra det pulserende arbejds-

liv 2019 med fokus på fremtidens arbejdsliv, hvor der er taget højde for alle arbejds- livets faser og 

på sigt  

• At påvirke virksomhederne og politikerne til at fokusere mindre på nedslidning og mere på mang-

foldigheden og ressourcerne i tiden både før +50 og efter +65.  

Inge Lise Vadont henviste til et eksempel på et netværk for antropologer i Odense, som allerede er i gang. 

Netværket er beskrevet på Dansk Magisterforenings hjemmeside. I forbindelse med research på DM´s hjem-

meside fremgår det, at Pensionistsektionen allerede opfattes som et netværk i Dansk Magisterforenings regi. 

Pensionisterne har været på forkant, hvad netværk angår!  

Økonomien i forbindelse med at danne netværk er, at man skal søge en aktivitetspulje. Der gives kun penge 

til netværk i opstart, og netværket skal herefter bygge på frivillighed. 

• Et netværk skal være relevant i forhold til DM’s formål, vedtægter og arbejdsprogram 

• Der skal være en grad af fagligt eller arbejdsmarkeds/arbejdslivsrelateret indhold 

Bemærkninger til Inge Lise Vadonts oplæg om netværk: Erik Piil, Midtjylland, fortalte, at han var med i et 

netværk om ligestilling. 
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6. Eventuelt: 

Dirigenten Tom Carlsen takkede for god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten. 

 

12:45: Frokost og kaffe 

Oplæg og debat om Fordomme om at blive ældre v/ cand.psych. Per K. Larsen, formand for Landsfor-

eningen af Danske Seniorer. 

Under overskriften Fordomme om at blive ældre holdt Per K. Larsen et oplæg om at skifte arbejdslivet ud 

med pensionistlivet. Per K. Larsen er cand.psych. fra Københavns universitet. Han er medlem af den Senior-

tænketank, som den tidligere regering sammen med Dansk Folkeparti nedsatte i foråret 2019. 

Per K. Larsen har været næstformand i Danske Seniorer siden efterårer 2015, men blev ved kongressen den 

10. oktober 2017 valgt til ny landsformand. Per K. Larsen fortalte, at Danske Seniorer var opstået ud af den 

tidligere forening, Foreningen af Aldersrente-ydere. 

Danske seniorer arbejder kontinuerligt med, at seniorer skal behandles ligeværdigt i sundhedsvæsenet, i tra-

fikken, på arbejdsmarkedet og ikke mindst i forbindelse med økonomiske forhold.  

I 2017 lykkedes det Danske Seniorer at få afskaffet lægetjekket i forbindelse med fornyelse af kørekort. Per 

K. Larsen fortalte, at de lægetjek de ældre skal igennem for at bevare kørekortet kostede ca. 120 mio. kr. om 

året. Lægetjekket gavner ikke trafiksikkerheden og er uden betydning for trafiksikkerheden, og så er det dyrt 

for de ældre. Det er ikke mindst spild af lægernes tid. Det bør ikke være alderen, som er afgørende for, at 

man skal til lægetjek, det er sygdom etc., der er afgørende, mener Per K. Larsen. 

Idéen om lægetjek i forbindelse med fornyelse af kørekort ved 70 år opstod i sin tid hos nogle bureaukrater. 

Ældresagen og Danske Seniorer ville have bestemmelsen om lægetjek ophævet, men kørelærerne proteste-

rede. Lægeforeningen var også imod, fordi formanden havde været med til at udvikle en demenstest, fortæl-

ler Per K. Larsen, men ved at lægge pres på politikerne, blev den rigide bestemmelse ophævet. 

I Danske Seniorer hjælper man lokale grupper med fx at arrangere koncerter, foredrag, kurser. Danske Seni-

orer hjælper også med at etablere seniorbofællesskaber, for der er ingen, der vil på plejehjem, fortæller Per 

K. Larsen. Her er tovholderen af stor betydning.  

Spørgsmål og debat: 

Efter foredraget plæderede Per K. Larsen for de mange muligheder, der er for det ulønnede arbejdsliv. De 

fleste vil gerne yde, ikke kun nyde, mener Per K. Larsen. Dette synspunkt skabte en livlig debat om at gå ind 

i frivilligt arbejde versus lønnet arbejde. Nogle mente, at alt arbejde skal aflønnes også frivilligt arbejde. Det 

er kun humanister, der påtager sig frivilligt arbejde, mente en deltager ved mødet. Hun stillede også spørgs-

målet: Mon vvs-ere og kirurger laver frivilligt arbejde? Svaret er, at det gør de nok ikke! 

Tom Carlsen, Øst, fortalte om sit frivillige arbejde, som han var meget glad for og bestemt ikke ville und-

være. Han holder fri hver onsdag, og den fridag glæder han sig til. 

Under debatten, blev der også stillet spørgsmål til, hvorvidt pensionisterne skal blande sig i Dansk Magi-

sterforenings fagpolitiske arbejde og bare være pensionister. På grund af tidnød blev dette spørgsmål ikke 

uddybet. 

Per K. Larsen anbefalede deltagerne at læse bogen Afskaf alderdommen – Bliv i de voksenes rækker, 2012, 

som Henning Kirk har skrevet sammen med Lone Kühlmann, og Tom Carlsen supplerede med at opfordre 

deltagerne til at læse andre af Henning Kirks bøger bl.a. En kort guide til et langt liv. 

15. Afslutning og afrunding: 

Inge Lise Vadont takkede foredragsholderen, Per K. Larsen, dirigenten, Tom Carlsen og referenten, Paul 

Smith, samt forsamlingen for de mange spørgsmål og den livlige debat. 

Paul Smith, 10.10.2019 


