
Dansk Socialrådgiverforening, Seniorsektionen 

Bestyrelsesmøde i Kerteminde 24.9.2015 

Til stede: Anita Barfod, Eva Hallgren, Jørgen Kunstmann, Lise Madsen, Anne-Grethe Andersen, Benthe Stig. 

Afbud fra Anne Kirstine Thomsen. 

Ref. pkt. 1-4 samt 6 Benthe, øvrige punkter Anne-Grethe. 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden. Nyt pkt. 8 om henvendelse om frivilligt arbejde. Dagsordenen godkendt. 

Ad 2) Meddelelser. 

Anita og Lise har været til møde i DS med Jan Sylvest. Han tilbyder at sende brev til alle de 
seniorsocialrådgivere, som ikke er registreret med mailadresse, med orientering om seniorsektionen. Det 
siger vi ja tak til. 

Jan Sylvest fortalte, at DS som fast rutine, laver registrering, når medlemmer melder sig ud. De, der går på 
efterløn/pension, får mail med oplysning om mulighed for seniormedlemskab. De, der ringer og melder sig 
ud, bliver orienteret om seniormedlemskab, men en del afslår på grund af økonomi. 

Hvis udmeldelse sker i forbindelse med arbejdsskift, er det regionen, der tager over. 

Jan ville undersøge, om DS er involveret i PKA-møder om pensionsorientering. 

Ifølge Jan fungerer det fint med udsendelse af materiale til nye seniormedlemmer. Vi beder om at se, hvad 
de får sendt ud om seniorsektionen. 

Anita har holdt møde med Homer, som kun administrerer seniorsektionen og hjemmesiden , og som er fin 
at arbejde sammen med, selv om vi ind imellem render ind i nogle misforståelser.  

I det hele får vi stor hjælpsomhed fra DS. 

Anita har været til møde med Charlotte Holmershøi og den nye administrationschef Rasmus Meyer. 
Ledelsen har besluttet at tage nærmere kontakt til seniorsektionen. De spurgte, om det var nok at lave 
årsmøderne for 60 deltagere. Evt. økonomi til bredere deltagelse ved at sætte deltagerprisen op og 
rejsefradraget ned. Vores kommentar: Der er ingen, der tilmelder sig årsmødet og bliver afvist. 

Rasmus spurgte, om der var interesse for at bruge seniorer som mentorer for unge socialrådgivere. 

Kommunerne begrænser socialrådgivernes arbejde til det, loven kræver. 

DS vil på forslag fra Anita indbyde repræsentanter for en række seniorsektioner ( BUPL, Lærerne m.fl.) til et 
møde. 

Anita har holdt møde med Bernhard fra SUSC; i projektet deltager nu 7 frivillige socialrådgivere. 



Den reviderede folder, som Lise og Anita og med hjælp fra Birgit i DS har stået for, blev godkendt af 
bestyrelsen. 

Ad 3) Halvårsregnskab, fremsendt af kassereren til mødet. 

Jørgen Kunstmann oplyste, at grunden til, at region Nord havde brugt så få penge, var at de dagen før 
bestyrelsesmødet havde haft et arrangement, som endnu ikke var bogført, og at de gennemfører yderligere 
to arrangementer i år. 

Posten diverse rummer udgifter til Morten Ejrnæs og Revysterne på årsmødet. 

Jørgen oplyste, at regnskabet bliver lagt totalt om, men ikke er klar endnu.  Vi beder om at få en orientering 
på vort næste bestyrelsesmøde. 

Ad 4) Velkommen til nye medlemmer. 

Anita har kontaktet DS og bedt om, at den ajourførte folder udsendes sammen med følgeskrivelsen til 
samtlige nye seniormedlemmer. Samtidig har hun spurgt, hvordan totaltallet fortsat er 1016, når der er 
kommet 53 nye medlemmer til. 

Ad 5) Medlemstal. 

Af den seneste oversigt (sept.15) over seniormedlemmer fremgår, at der er i alt 53 nye medlemmer. Aage 
har forinden oplyst, at det samlede antal seniorer nu er 1016. Ved forrige opgørelse var det samlede tal lige 
godt 1000 medlemmer, så med 53 nye kan det ikke kun være på 1016. 

Ad 6) Årsmøde. 

Anne Kirstine har indhentet tilbud fra Løgumkloster og Tønder. Løgumkloster tilbyder onsdag/torsdag, ikke 
som ønsket tirsdag/onsdag. Anita har talt med Tønder, som ikke vil reducere prisen.  

Anita kontakter Anne Kirstine  og beder hende indhente tilbud fra Rudbøl Kro. 

Emne til eftermiddag? Socialt arbejde i en grænseregion? Anita vil bede Anne Kirstine om forslag. 

Emne til aftenen? Jens Rosendahl (som Anne Kirstine har foreslået)? Peter Bastian? Han er nok for dyr, men 
på hans hjemmeside kan man sende uforpligtende forespørgsel om pris m.m. 

Indtil stedet for årsmødet er afklaret, er de konkrete datoer ikke fastlagt (tirsdag/onsdag eller 
onsdag/torsdag). 

Ad 7) Regionsarrangementer efterår 2015. 

 Aftalt, at der fremover stiles mod, at regionerne sender deres nyhedsbreve for forårssæsonen 
medio/ultimo januar og for efterårssæsonen medio/ultimo august. 

Ad 8) Henvendelser om frivilligt socialrådgiverarbejde. 



Vedr. efterspørgsel til DS/seniorsektionen om frivillige seniorer til diverse opgaver aftaltes, at sektionen 
ikke kan tage sig af opgaven. Den kan hurtigt gribe om sig, og udsendelse om opgaver vil skulle afpasses 
efter, hvor i landet arbejdskraften efterspørges. 

Aftalt, at Eva vil formulere forslag til standardsvar på fremtidige henvendelser.  

Ad 9) Eventuelt. 

Intet til punktet. 

Ad 10) Næste møder. 

Næste møde 24.11. holdes evt. i Toldbodgade ( evt. 233.11. om eftermiddagen) med efterfølgende 
julefrokost hos Anita. Anita kontakter DS herom. 

Næste møde herefter onsdag den 10.2. Sted ikke aftalt.  

 

 

 

 

 

 

 


