pensionist

Pensionistgruppen har erfaret, at du påtænker at gå på pension - ja måske har
du allerede taget beslutningen.
I den anledning skal du vide, at vi meget
gerne byder dig velkommen i LU’s pensionistgruppe.
Det er en på alle måder hærdet og viljestærk gruppe af kompetente kolleger,
der står sammen om at skabe et netværk
af pensionister blandt tidligere ungdomsskoleledere.

Det er LU pensionistgruppens mål, at
opbygge et forum for pensionerede
ungdomsskoleledere, hvor vi gennem
møder, arrangementer, udflugter og
rejser skaber et sammenhold og samvær til fælles gavn og til glæde for den
enkelte.

Du vil fortsat være medlem af LU for et beskedent
kontingent.

Du vil fortsat være medlem af
din lokale kreds og få tilsendt
program for møder og arrangementer.

Du har ingen stemmeret i
LU, men vil kunne deltage i
LU’s årsmøder.

Som du kan se, er der
mange muligheder for
fortsat kontakt til dit gamle arbejdsområde, som du
nu har forladt.

Du vil få tilsendt nyhedsbreve fra LU.

For medlemmer af LU, der er overgået til pension,
tilbyder foreningen et særligt medlemskab. Særlige
medlemmer af LU betaler nedsat kontingent, er ikke
valgbare til LU’s styrende organer og har ikke stemmeret.
Med henblik på at servicere disse medlemmer opretholdes et pensionistudvalg i bestyrelsens regi.

Pensionistudvalget består af LU’s formand plus op til én pensionist udpeget af hver LU-kreds.
De enkelte LU-kredse opfordres til stadig at invitere områdets pensionister med til lokale kredsarrangementer. Den enkelte kreds tager stilling til
evt. deltagerbetaling.
Pensionistudvalget forventes at udføre følgende arbejdsfunktioner:
Som talerør for pensionisterne indberettes til bestyrelsen pensionsforhold, som medlemmerne anser for urimelige eller problematiske. Det drejer sig om forhold, som registreres af dem, der
selv ”har skoene på”. Udvalget tager ikke selvstændige rets–
og tjenstlige initiativer.
Med henblik på socialt samvær og gode oplevelser arrangerer udvalget
et passende antal årlige træf med indhold, som medlemmerne har efterlyst. I tilfælde, hvor ægtefæller/kærester inviteres med,
opkræves deltagerbetaling fra disse.
Øvrige servicetiltag, som medlemsskaren ønsker, etableres i det omfang, udvalget finder det muligt, eksempelvis
deltagelse i LU’s årsmøder, udstedelse af pensionistkort og
velkomstbrev til ”nye” pensionister. Dette kommissorium
bør desuden revideres jævnligt i takt med behovet blandt
foreningens pensionister.

LU’s pensionistudvalg
Kreds Nordjylland
Jens-Peter Ellefsen
Kløvermarken 43 A
9510 Arden
30 74 81 71
jp@ellefsen.dk

Kreds Fyn
Niels Erik Bøgelund
H.C. Andersens Gade 90
5000 Odense C
20 13 01 39/66 12 90 70
nieb@mail.dk

Kreds Hovedstaden
Troels Svendsen
Søndervangen 70
3460 Birkerød
40 25 18 62
rudersdal@cloozes.dk

Kreds Midt– og Vestjylland
Arne Bech Sørensen
Vinkelvej 7
8800 Viborg
25 47 99 80

Kreds Sjælland
Mogens Helt
Marievej 25
4300 Holbæk
21 83 81 56/57 80 11 57
helt@digmail.dk

Kreds Østjylland
Jørgen Naut
Kolskovvej 3, Jeksen
8362 Hørning
40624562
jorgen.naut@skanderborg.dk

Kreds Sydjylland
Peder Verner Hansen
Nedervej 5
6000 Kolding
20 20 71 22/75 55 91 06
pvh@stofanet.dk

Kreds Sjælland
Aksel Holst Sørensen
Lærkemarken 3, Tejn
3770 Allinge
56 48 01 98 /61 50 01 98
holstsoerensen@gmail.com

arnebechsoerensen@hotmail.com

LU’s bestyrelse
Formand Per Nielsen
Fredensborg Ungdomsskole
Telefon: 2623 1682
formand@lus.dk
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