
Referat fra medlemsmøte i lokallaget  19. april 2018.

 

Møtested:            Hornemannsgården.

Tidspunkt:          Kl. 11.00-13.30.

Til stede:             56  medlemmer.  

 

Leder Terje Osnes åpnet møtet, ønsket velkommen og kom med den gode nyheten at vårt lokallag 
hadde fått vervepremie fra LOP sentralt.

11 nye har meldt seg inn, og flere av disse var til stede på møtet, og presenterte seg selv etter hvert.

 

Så fulgte ord for dagen, diktet «Vær optimist», lest av Sigri J.Aa.  Hun var i tillegg forsanger og 
fikk med seg «hele salen» i sangen «Nu livnar det i lundar».

 

Sak 1.

Torild Ofstad(leder i LOP sentralt)

Hun orienterte fra kurs for alle lederne på Gardemoen, hvor arbeidet fremover ble diskutert.

 

Arbeidet med Statsbudsjettet ble ferdig i forrige uke. Her ble det poengtert at alderspensjonene skal 
følge den samme lønnsutviklingen som hos «vanlige» arbeidstakere.

 

Ennå er det ca. 400.000 som ikke er på «nett». Disse er avhengig av manuelt utstyr, og hvordan 
dette skal løses best mulig er en viktig oppgave. LOP sammen med lokallagene i sine kommuner 
kan samarbeide om hvordan tjenester kan utføres. 

Andre ting hun tok opp: Få laget litt mere på vår hjemmeside og samarbeide med Seniorråd og 
eldreråd i hver enkelt kommune.

 

Sak 2.

Turarrangementer.

Styremedlem/turansvarlig Lillian Lilleløkken orienterte:

24.mai            «Blåtur».

Oppmøte:        Kl. 11.00 fra  Domkirken.

Tilbake:           Ca. kl. 16.00. 

Pris:                 Kr. 300,00 for medlemmer og kr. 500,00 for ikkemedlemmer..

 

5.-6. juni:       Tur til Østersund/Jamtland.

Overnatting i Østersund.

Pris:                 ca. kr. 1.750,00/dobbeltrom, kr. 1.850,00.enkeltrom, inkl. 2 lunsjer og 1                 
            middag.



 

1.- 6. oktober:

Hurtigrutetur: Trondheim-Kirkenes og retur.

Ta kontakt med Lillian for nærmere informasjon.

 

Sak 3.

Til dagens møte var posten: Trondheims Historie ved forfatterne satt opp.

 

Dessverre fikk vi forfall fra dem et par dager før møtet.  Men, vi var så heldige at Inger Johanne 
Olsen, leder i Hornemannsgården var så sporty at hun på meget kort varsel stilte opp og orienterte 
om virksomheten i «gården». 

Det er på det nåværende tidspunkt uenigheter om både eierskap og hvordan den skal drives.  
Løsningen vil vi orientere om, når alt er bestemt.

Inger Johanne ga oss et meget godt og grundig innlegg om hvordan situasjonen er pr. i dag.

Hornemannsgården ble skjenket som en «honnørgave» til alle eldre i Trondheim i forbindelse med 
1000 –årsjubileet i 1997.

Virksomheten drives i dag av PFO(Pensjonistenes Fellesorganisasjon). Huset blir meget brukt til 
møter, kurs og arrangementer.  Kafeen er meget populær, og det er hjelp å få både til  juridiske 
spørsmål og fot- og hårpleie.

 

Etter innlegget fremmet Kjell Helland forslag om at styret sender en uttalelse til Trondheim 
kommune om vårt syn på  Hornemannsgårdens fremtid.

Loddsalg før møtet ble avsluttet med kaffe, rundstykke og wienerbrød.

 

I inngangspenger kom det inn           kr. 2.680,-.

Loddsalg                                            kr, 2.600,-


