
Generalforsamling LVU seniorer 17.maj 2022 

1. Valg af dirigent:  

Gunnar Ebbesen valgt. 

2. Valg af referent:  

Bodil Møgelmose valgt 

Generalforsamlingen blev konstateret retmæssigt indkaldt både til Bornholm og ændringen til 

Djursland. 

Udpegning af stemmetællere: Lars Lyremark og Per Friis  

Ønskes ordet rejser man sig og præsenterer sig. 

Gennemgang af dagsordenen, de sidste 2 punkter blev tilføjet:  

Valg af kritiske revisorer og suppleant samt eventuelt. 

3. Bestyrelsens beretning ved formand Leif Hammelev. 

Orientering om Danske seniorer og Faglige seniorer. Orientering om tilmeldingsproceduren vedr. 

Bornholm og den efterfølgende lodtrækning. 

Uddannelsesforbundet har de sidste par år oplevet en stor medlemsnedgang, det skyldes de mange 

fyringer på skolerne. Forbundet har haft stort underskud de sidste par år, men der er lysning. 

Vi har lavet en ny aftale vedr. sekretariatsbetjening med Uddannelsesforbundet tilpasset de nye tider 

på sekretariatet. Der opkræves stadig kontingent centralt, og vi kan få trykt labels til udsendelse af 

blade.  

Vi ønsker stadig en repræsentant i Uddannelsesforbundets bestyrelse, så vi kan tale seniorernes sag. 

Debat af formandens beretning: 

Generelle bemærkninger: 

Birthe Jacobsen, Kbh. takkede for seniorbrochuren, som var uddelt sammen med dagsorden 

Debat vedr. tilknytning af Danske seniorer eller Faglige seniorer. 

Birthe Jacobsen: De andre lærerorganisationer er tilknyttet Faglige seniorer. Undrer sig over, at det 

ikke er et punkt på dagsordenen. 

Lars Lyremark: Sagen har været diskuteret meget i seniorgruppen, DTL vil i Faglige seniorer. Lars 

Lyremark ønsker også Faglige seniorer, da der er mange gode tilbud i hans lokalområde. 

Birthe Jacobsen taler for Faglige seniorer, bedre pension må forhandles gennem fagforeningerne. 

Leif Hammelev har lagt fagforeningsperspektivet på hylden, så derfor stemmer han på Danske 

seniorer. 

Leif Hammelev: Vi kan ikke bestemme, hvor vi havner. Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet 

behandler emnet og tilkendegiver deres holdning til Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, der 

beslutter vores tilknytning.  

Afstemning om, hvilken forening vi skal tilhøre, udfaldet blev: 



Faglige seniorer: 15 og Danske seniorer: 15. 

Bemærkninger til Uddannelsesforbundets medlemsnedgang: 

Dorit Grumsen: De gule fagforeninger i Esbjergområdet skovler medlemmer ind, en del melder sig 

dog ud igen, da de blev skuffede over ”de gules” håndtering af deres sager.  

Debat om medlemstilgang til seniorerne: 

Jens Jensen ”Uddannelsesforbundet” opfordrer ikke stærkt nok til, at medlemmerne melder sig ind i 

seniorforeningen, manglende opfordring fra forbundet. Bestyrelsen skal arbejde hårdt for at få 

Uddannelsesforbundet til at reklamere mere for seniorforeningen.  

Man kan ikke komme ind i seniorforeningen, hvis man først er udmeldt af Uddannelsesforbundet. 

Uddannelsesforbundet sender besked ud til alle TR ‘er på de enkelte skoler, og de skal orientere 

deres medlemmer om mulighederne for medlemskab i en seniorforening. 

Ulla Thostrup foreslår en artikel i Uddannelsesforbundets blad, der reklamerer for os og vores 

aktiviteter. 

Beretningen blev godkendt. 

4. Regnskab 2020, regnskab 2021 og budget 2021. Alt blev godkendt uden bemærkninger. 

5. Indkomne forslag 

Forslag 1:Navneændring til Landssammenslutningen af Voksen-og Ungdomsundervisningens 

Seniorer i Uddannelsesforbundet.  

Vedtaget med 29 stemmer 

Forslag 2: Region Nord foreslår at: Egenbetaling ved Seniortræf skal være højere, så alle kan 

komme med. Forslaget motiveres af Grethe Glerup.  

Forslag 3: Birte Jacobsen foreslår og motiverer på vegne af sig selv og Inge Kofoed: “at 

egenbetalingen til det årlige Seniortræf skal være så høj, at alle tilmeldte kan deltage”. 

Forslag 2 og 3 behandles under et, da de minder meget om hinanden. 

Debat vedr. de 2 forslag: 

Leif: Kontingentet er fastsat, så der kan holdes et seniortræf. Sektioner uden pensionsordning betaler 

mindre i kontingent. Bestyrelsen betaler ikke for seniortræffet, frivilligt arbejde.  

Skulle vi betale beløbet, der manglede i at holde budgettet, skulle vi betale 1.400 kr. Bornholm ville 

blive 990 kr., der var flere at dele “underskuddet” mellem.  

Stig er det totalt åbent eller skal der begrænses.  

Naomi: Der falder nogen fra, når prisen stiger. 

Jens Jensen modforslag: Max 40 deltagere, først til mølle + 6 fra bestyrelsen.  

Leifs forslag: Optagelse på seniortræf, deltagere optages efter ”først til mølle” med et fast 

deltagerantal, bestyrelsen beslutter antal.  



Grethe Glerup bakker op om Leifs forslag. Birthe Jacobsen bakker også op. De oprindelige forslag 

var ikke tænkt som penge ud af lommen eller forhøjelse af deltagergebyret til det urimelige.  

Tove foreslår, at vi evt. kunne dele værelse med en anden og ikke eneværelse, det kunne give en lille 

besparelse. 

De mest yderliggående forslag behandles først: Leifs forslag er vedtaget.  

6. Forslag til kontingent: ingen ændring. 

7. Valg af formand: Leif Hammelev villig til genvalg, genvalg til Leif 

8. Valg af kasserer: Bodil Møgelmose villig til genvalg, genvalg til Bodil  

9. Valg af suppleant for kassereren: Gunnar Vind Ebbesen villig til genvalg, genvalg til Gunnar 

10. Valg af kritiske revisorer: Jens Jensen villig til genvalg, Genvalg til Jens. Niels Fischer vil gerne 

trække sig. Grethe Glerup stiller sig til rådighed, blev valgt. 

11. Eventuelt. 

Ulla Thostrup foreslår en artikel i Uddannelsesforbundets blad. Hvis redaktøren synes, det er 

relevant, kan det komme med i forbundets blad.  

Stig efterlyser stof til vores eget lille blad, deadline 1. juni 2022. 

Leif takkede dirigenten.  

Dirigenten takkede for god ro og orden  

 

 

Konstituering efter generalforsamlingen: 

Lars Lyremark valgt til næstformand  

Bodil Møgelmose valgt til sekretær 


