Politipensionisterne – kreds 9.
Nordsjælland den 31. januar 2019.

Beretning.
Så mødes vi igen til vores generalforsamling, - og igen til en lille god skare af
medlemmer. Sidste år flyttede vi til dette hyggelige lokale her i Hillerød. Vi vil
efter selve generalforsamlingen nyde et par gode stykker smørrebrød og måske en enkelt øl/vand sammen.
Beretningen er som følger:
Vi har i bestyrelsen afholdt to bestyrelsesmøder, hvor vi sidste år igen valgte
Ole Eriksen som næstformand, sekretær og hjemmesidestyrer. Det gør Ole rigtigt flot. Tak for det og her kan medlemmerne følge foreningens arbejde lokalt
og centralt. Der er også mulighed for at følge de lokale seniorforeninger. Eller i
hvert fald de lokalforeninger - der sender ”stof” til hjemmesiden.
Igen i år har bestyrelsen besluttet at sende penge til aktiviteter i lokalforeningerne – i forholdet til medlemmer – der indberettes til bestyrelsen fra de lokale
seniorforeninger. Helsingør, Hillerød og Syd har fået tilskud, medens Frederikssund fortsat ikke har givet os oplysninger, men heller ikke vil være med i bestyrelsen og samarbejdet med resten af kreds 9/Nordsjælland. Vi har udbetalt
kr. 8.250,00 til de tre klubber, hvilket fremgår af årets regnskab.
Bestyrelsen får også gode ideer fra de tre seniorforeninger, der er med i bestyrelsen. Hvad har der været af aktiviteter og gode ture?
Ja, vi kan lære af hinanden.
I bestyrelsen orienterer jeg om arbejdet i Landsforeningens hovedbestyrelse.
Jeg har deltaget i to hovedbestyrelsesmøder på Fyn, hvoraf det ene var et to
dages møde. Vi var også til den årlige generalforsamling – også i Odense –
hvor vi har fem delegerede. I dag vælger vi senere to delegerede som er suppleanter til generalforsamlingen, og ofte er de med, når der er afbud fra en fra
bestyrelse.
I 2019 er det tirsdag den 2. april kl. 1100.
Politipensionisterne i Danmark har en samarbejdsaftale med Politiforbundet,
hvor vi samarbejder og laver aftaler om forskellige ting. Det kan bl.a. være vores indlæg til Politibladet.

Det kan også være om vores overenskomster, som blev forhandlet i foråret
2018. Det var nok de bedste overenskomster i lang tid, selvom de ikke er
prangende. Vi får forhøjelser 1. april og 1. oktober de næste to år.
LO/FTF nu FH er slået sammen, men hvad det betyder for politipensionisterne
vides ikke i dag.
Politiforbundet har forhandlet med Popermo, om politipensionisterne fortsat
kan have fritidsulykkesforsikringer efter pensioneringen, uden at blive smidt
ud. Det endte med, at de der var blevet udelukket fik mulighed for at blive
genoptaget, således at vi fremover ikke behøver at skifte selskab.
Formanden for Faglige Seniorer i Region Hovedstaden har igen forespurgt, om
vi vil være med i deres organisation, da LO/FTF er slået sammen. Det kan jeg
ikke svare på nu, idet det må afvente svar fra Hovedbestyrelsen. Det er ikke
drøftet endnu.
Der har været en samlet stigning på landsbasis i Politipensionisterne på 105 i
hele landet. Vi er vel omkring 170 her i kreds 9.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt og hyggeligt samarbejde.
Og så en tak til Jer der mødte op her i dag, og jeg håber, at vi som sædvanlig
kan have en god og positiv debat og bagefter spise og hygge os en stund.
Hermed sætter jeg beretningen til debat.

Carsten Lind Olsen,
Formand.

