Politipensionisterne
Kreds 09 - Frederikssund, Hillerød, Helsingør, Station ”Syd”
Politipensionisterne – kreds 9.
Nordsjælland, den 30. januar 2020.

Beretning.
Så mødes vi igen til vores generalforsamling og igen – til en lille god skare af
medlemmer. For et par år siden flyttede vi til dette hyggelige lokale her i
Hillerød.
2019 var et underligt år for mig personligt, da jeg blev syg i januar 2019 med
ondt og problemer med prostata lige efter vores generalforsamling. Efter
mange undersøgelser blev jeg indlagt på Herlev Hospital, hvor jeg blev
opereret for en byld i prostata. Heldigvis var det jo ikke farligt, men jeg slap
først fra plejesengen der hjemme med 4 gange hjemmehjælp sidst i juni 2019.
Derfor er jeg taknemlig for, at næstformanden og resten af bestyrelsen tog
over. Jeg var kun det allernødvendigste på min PC, - men benyttede min
telefon.
Vi har i bestyrelsen afholdt et bestyrelsesmøde her i efteråret. Vi fortsatte
med Ole Eriksen som næstformand, sekretær og webmaster. 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,
- i hvert fald de som sender materiale ind til hjemmesiden.
Igen i år har bestyrelsen besluttet at sende penge til aktiviteter i
lokalforeningerne – i forhold til de 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 Nordsjælland i kreds 9.
Vi har udbetalt de tre klubber kr 8.250,00 tilsammen, hvilket kan ses i
regnskabet senere.
Bestyrelsen får også gode ideer fra de øvrige seniorforeningers
repræsentanter, der er med i bestyrelsen og møder frem. Hvad har der været
af aktiviteter og gode ture, som vii kan lære af hinanden.
I bestyrelsen orienterer jeg om arbejdet i Hovedbestyrelsen for
Politipensionisterne. Jeg har deltaget i to hovedbestyrelsesmøder på Fyn. Det
første møde i februar omhandlede mest vores årlige generalforsamling i
Odense. Her var der en hel del vedtægtsændringer, og det gik det meste af
mødet med. Det næste møde på Fyn var det meste noget om et kommende
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hovedbestyrelsesmøde, som kunne være på Bornholm. Det blev ikke til noget,
da det var for dyrt. Under mødet går vi alle politipensionisternes kredse
igennem. Herunder om problemer, arrangementer og lokaliteter. Nogle kredse
kommer stadig på politistationerne, mens andre gør det i andre lokaliteter, da
de ikke føler sig velkomne på politistationerne.
Forretningsudvalget har afholdt møde, hvor de har talt om nye brochurer, der
udsendes fra Politiforbundet, til de medlemmer af Politiforbundet der
pensioneres. Medlemstallet i Politipensionisterne er i vores kreds 9 169
medlemmer. Medlemstallet for hele landet er 2585, og der er tilgået 126
medlemmer, men afgået et antal medlemmer som udmeldte, slettede og døde,
så det giver en samlet tilgang på 26. Nye medlemmer har man tilsendt et
medlemskort, men om man vil bruge penge til ”de gamle” ved jeg ikke.
Der har været problemer med ”Skat”, hvor man fra ”Skat” ønskede en
forhandling om skattefradraget på kr 180,-. Heldigvis drejede det sig om 25
medlemmer, som stadig var i arbejde, og hvor de tjente en stor løn og havde
et andet fradrag for deres aktuelle fagforening. Vi har kontaktet de 25
medlemmer, som er orienteret om sagen.
Kreds 9 var som sædvanlig afsted til Odense til hovedforeningens
generalforsamling. Jeg deltog ikke pga. sygdom. Vi valgte at køre over i en
enkelt bil, og det håber jeg også, at vi gør i år. Det er både billigere og
hurtigere. I år er generalforsamlingen igen i Odense onsdag den 1. april. I
øvrigt går hovedforeningens formand af pga. helbredet, så der skal vælges ny
formand, og der er ikke udpeget en kandidat endnu.

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, hvor det er 1,46 og 1. oktober, hvor det
er 0,68.
CO10’s sammenslutning af pensionistforeninger har som formand Marianne
Nielsen fra Told/Skat, og hun arbejder selvfølgelig med diverse undersøgelser
og forslag til forbedring af pensionen, og der er et notat undervejs. CFU er jo
vores forhandlere til de kommende overenskomster, og kravene skal være
opstillet til hele området 1. september. Den nye aftale skal være på plads 1.
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april næste år. Forhandlingsformanden Flemming Winther, der har meldt sig ud
af sin fagforening Hærens konstabel og koporalforening efter problemer i
hovedbestyrelsen, er nu ansat som chef forhandler for BUPL.
LO/FTF nu FH er slået sammen, men hvad det betyder for Politipensionisterne
ved jeg stadig ikke i dag.
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et godt og hyggeligt samarbejde.
Og så en tak til jer der møder op her i dag, og jeg håber, at vi som sædvanligt
kan have en god og positiv debat med efterfølgende spisning og hygge.
Hermed sætter jeg beretningen til debat.

Carsten Lind Olsen,
Formand.
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