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Referat fra Seniorsektionens bestyrelsesmøde den 22.6.2015 hos Lise. 
 
Til stede: Anita, Eva, Jørgen, Lise, Anne Kirstine, Anne-Grethe. Afbud fra Benthe. 
Ordstyrer: Eva 
Referent: Anne-Grethe 
 
Ad 1) Dagsorden 
 
Godkendt  
 
Ad 2) Meddelelser 
 
Vedr. fællesfaggruppemøde: 
 
Anita måtte melde afbud til fællesfaggruppemøde p.g.a. sygdom. Afbuddet var samme dag som mødet, 
så det var urealistisk at forsøge at få andre til at deltage i stedet.  
 
 
Vedr. seniorsektionens folder: 
 
Anita og Lise reviderer folderen. Planlagt færdig til august. Der efterlyses nye fotos fra 
arrangementer og ture fra de 3 regioner.  
 Anita har kontaktet Alice Storgaard, der har indsendt foto (samt omtale) fra Anholtturen til 
Socialrådgiveren.  
Alice vil sende flere billeder fra turen.  
Derudover aftales det, at Anne Kirstine og Eva sender eksempler fra regionale arrangementer til Lise 
og Anita - samt fotos hvis muligt. 
 
Ad 3) evaluering af Årsmødet 
 
Der er generel enighed om, at årsmødet på Østergårds Hotel i Herning var meget vellykket, bortset 
fra konflikten omkring det meget dyre vand til maden.  
Der har været ros for årsmødet fra mange forskellige deltagere, dels vedrørende indholdet og dels 
for bordplanen til middagen, hvor vi trak tilfældige pladser.  
Jubilæumstilskuddet på 20.000 kr. var givet godt ud til betaling for Revysterne, Morten Ejrnæs + 
dessert til middagen. 
 
Ad 4) DS og os 
 
Det blev aftalt på bestyrelsesmøde den 10.12.14  at ”Trin 1”, velkomstbrev til nye seniormedlemmer, 
skulle iværksættes og udsendes fra DS’s sekretariat efter at Anita havde udarbejdet nyt fælles 
velkomstbrev.  
Det fælles velkomstbrev var færdigt og sendt til DS i april 15. 



 
Anita har for nylig kontaktet Kirsten i DS, som har oplyst at de først for nylig har sendt 
velkomstbreve ud (pga mangel på pjecer.) 
Anita kontakter igen Kirsten i dag.  
Denne oplyser at man nu fra DS sender velkomstbreve til nye seniorer 1 x mdl. 
 
I det fælles velkomstbrev fremgår det, at der sendes nyhedsbreve ud til alle seniormedlemmer, 
modsat hidtidig praksis. 
I praksis kan det udføres ved at sende ud til grundstammmen af regionens seniormedlemmer(de som 
tidligere har givet tilsagn herom) og løbende tilføje de nytilkomne seniormedlemmer i regionen, ud fra 
medlemslisten, som Aage sender ud hvert kvartal. 
 
Der udspinder sig efterfølgende en diskussion om, hvad DS gør/kunne ønskes at gøre i forhold til et 
medlem, der ophører i arbejde og som kontakter foreningen for at melde sig ud.  Gøres der 
opmærksom på seniorsektionen? 
 
Det aftales at Anita, evt. sammen med Lise, tager en snak med DS herom, for at sikre at flest muligt 
orienteres om seniorsektionen.  
 
Med hensyn til ”Trin 2”: DS’s udsendelse af nyhedsbreve, udsættes stillingtagen hertil indtil ”Trin 1” 
fungerer tilfredsstillende. 
Således sendes nyhedsbreve fortsat ud fra hver region som hidtil indtil andet evt. besluttes. 
 
Lise gør opmærksom på et problem på hjemmesiden vedr. blanket B19, rejserefusion.  
Lise vil kontakte DS (Homer) for at få det til at fungere. 
 
 
Ad 5) Årsmøde 2016 
 
Kort diskussion om hvorvidt årsmødet fortsat skal være 2- dages møde eller om vi skal overgå til  1- 
dags møde.  
Anita giver udtryk for at det er et stort arbejde at arrangere årsmødet, og en mulighed kunne også 
være at skifte mellem 1-dags møde og 2-dages møde hvert andet år.  
Nogle medlemmer har udtalt at egenbetalingen på 600 kr. for enkeltværelse og 400 kr. for 
overnatning i dobbeltværelse er dyrt. I betragtning af priser på diverse andre kurser og 
arrangementer for pensionister vurderes, at det næppe er en hindring for de fleste medlemmer.  
 
Spørgsmålet er, om flere ville deltage i et 1-dags møde, der i så fald skulle afholdes midt i landet, da 
det også er det, at årsmødet foregår forskellige steder i landet, fællesskabet om middagen/aftenen 
m.v. der ”trækker”. 
 
Rent økonomisk fungerer de regionale arrangementer godt med det tilskud, der gives aktuelt. Der 
opleves ingen problemer i at deltagerne betaler ca. 50 % af udgiften.  
 
Det konkluderes, at der er mest der taler for at årsmødet til næste år også er over 2 dage. 
 
Det skal afholdes i region Syd, og Anne Kirstine har foretaget indledende sonderinger i det sydlige 
Jylland. 



Eks.vis i Løgumkloster, Jaruplund, Knivsbjerg (om grænseproblematik), besøg på julemærkehjem ved 
Kollund m.v. 
 
Punktet kommer på næste bestyrelsesmøde, hvor Anne Kirstine har undersøgt noget mere konkret. 
 
Ad 6) Økonomien 
 
Jørgen oplyser, at refundering af kørsels/transportudgifter indtil videre fungerer fint efter de nye 
regler.  
 
I forbindelse med rejserefusion er der medlemmer, der sender opgørelse til Jørgen pr. mail. Dette 
medfører, at medlemmet ikke kan underskrive udgiftsbilaget. 
 
For at beskytte kassereren (Jørgen) må vi fastholde, at udgiftsbilag skal underskrives af medlemmet.  
Det kræver, at kørsels/transportopgørelser sendes til Jørgen pr. post. 
 
Ad 7) Socialrådgiverdage 
 
Socialrådgiverdage foregår i 2016 i Kolding fra 9.-10.november. 
Der er afsat 10.000 kr. af budgettet til deltagelse.  
 
Det besluttes, at der fra Seniorsektionen deltager 1 person fra hver region: Lise, Anne Kirstine og Eva.  
De får udgiften dækket.  
Jørgen ønsker ligeledes at deltage og vil selv dække udgiften. 
Hver deltager tilmelder sig selv. 
 
Det besluttes, at der ikke arrangeres reception i Seniorsektionen. Ved Socialrådgiverdage i 2014 var 
der kun 3 socialrådgivere, der fandt vej til receptionen.  
 
Ad 8) Regionerne 
 
a) Regionerne udsender som hidtil nyhedsbreve, næste gang til august, hvor efterårets program 
præsenteres. 
 
Hver region(fra Nord er det Eva) sender nyhedsbrevene til DS, så de kan komme i Socialrådgiveren. 
 
Lise minder om DS’s ønske om at der laves en overskrift på ca. 1 linje om de enkelte arrangementer til 
blikfang kalenderen i bladet.  
Foreløbige planer om arrangementer: 
 
Region Øst: 
Den 8.9. tur til Køge, herunder besøg på chiligartneri. 
Den 28.10. besøg i Det Grønlandske Hus.  
Den 2.12. julefrokost, på Holmen, efter besøg i Det Nordatlantiske Hus. 
 
Region Nord: 
Den 23.9. besøg i boligområdet Gellerup i Brabrand, herunder orientering om udførelse af 
Helhedsplanen. 



Den 5.11. besøg i Horsens fængselsmuseum. 
Den 3.12. julefrokost i Klostergadecentret. 
 
Region Syd: 
Der er endnu ikke sat datoer på efterårets ture, ligesom det ikke er fastlagt, hvad de skal indeholde. 
Der er forskellige emner til arrangementer.  
 
b) Anholtturen /økonomi.  
Der har fra flere deltagere været udtrykt stor tilfredshed med turen, hvor ca 35 medlemmer fra hele 
landet deltog. 
 Jørgen har refunderet transportudgifter til Grenå Havn efter gældende regler. 
 
Ved evt. kommende lignende flerdagsarrangementer skal bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde tage 
stilling til evt. tilskud. 
 
c) Vedr. projektet med arbejdstitlen Dig & Kommunen (jf. udsendt oplæg) ved Bernhard Jensen, SUS+, 
har 5 seniormedlemmer meldt sig som interesserede. Der ønskes et mere formaliseret samarbejde 
med Seniorsektionen. 
Det aftales at Seniorsektionen (Anita) indgår i samarbejdet som medunderskriver på ansøgninger om 
økonomisk støtte mv.  
 
Ad 9) Næste møde(r) 
 
Den 24.9. bestyrelsesmøde hos Benthe i Kerteminde. 
Datoen er efterfølgende konfereret med Benthe, da hun ikke deltog i mødet. 
 
 
Den 24.11. bestyrelsesmøde - efterfulgt af julefrokost - hos Anita i København. 
 
 
Mødet hævet 
 
 


