
Referat af Seniorsektionens bestyrelsesmøde 24.november 2015 
hos formand Anita Barfod 

Til stede: Alle 

Ordstyrer: Eva Hallgren, referent: Benthe Stig 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

Ad 2) Meddelelser 

Aage sender nye medlemstal omkring 10.1. 

4 bestyrelsesmedlemmer (heraf en som selv betalte for rejse og ophold) deltog i Socialrådgiverdage, som 
var meget vel tilrettelagt og med fremragende oplæg. Underholdning var god, men for lang. Den Gyldne 
Socialrådgiver uddelt til to grupper, den ene for Sverigesmodellen i Herning, den anden for Odense-
gruppens protest mod ulovlige besparelser. 

Anita og Lise har holdt møde med norske socialrådgivere, som gerne ville lære af os, da de vil starte en 
seniorgruppe. De fik materiale og mundtlig orientering, men har på grund af geografien ikke nemme 
forhold. 

Ad 3) Økonomi – holder det sammen resten af året? 

Der er endnu ikke kommet regning fra Socialrådgiverdage, men Jørgen kender beløbet. 

Det er vigtigt at få afleveret bilag fra arrangementer. 

Jørgen regner med, at økonomien holder. 

Vedr. transport til Socialrådgiverdage pegede Jørgen på, at Eva havde kørt i egen bil. Anita: Vi er 
bestyrelsesmedlemmer, og det er berettiget. 

Det er vigtigt at udfylde det korrekte bilag, B 19. 

Anita bad om, at når man ønsker et punkt på dagsordenen, at man skriver lidt om, hvad det handler om. 

Budgettet for 2016 bliver på 169.000 kr. og kommer på bestyrelsesmøde næste gang. Det ser ud til, at 
budgettet fremover bliver mere overskueligt. 

Ad 4) Afslag vedr. formidling af ”frivillig-tilbud” 

Standard-afslagsbrev udformet af Eva. Enighed om, at det var et udmærket svar, og at vi derudover vil have 
det på hjemmesiden. 

 

Ad 5) Velkommen til nye medlemmer 



Anita og Lise har været til møde i foreningen om sagen. Desværre var Kirsten ikke til stede. 

Vi har aftalt, at velkomstbrev skal ud som brev, ikke mail. 

Så snart et medlem overgår til senior, sender foreningen et standardbrev som mail. En gang om måneden 
udsendes brev med folder til nye medlemmer. 

Nu sender DS ud til alle, og nyhedsbrevet kan findes på hjemmesiden. Det er vigtigt at lære medlemmerne 
at bruge hjemmesiden. Nyhedsbrevet er et katalog; for hvert arrangement udsender regionen invitation 
med tilmeldings- og betalingsfrist samt kontonummer. Vi tager sagen forfra i februar måned med henblik 
på beslutning om udsendelse. 

Bestyrelsesmedlemmerne fra regionerne kan kassere deres lister. Der kommer ajourførte lister med 
korrekte mailadresser fra DS. 

OBS. At Nord kun udsender nyhedsbrevet og ikke indbydelser til hvert enkelt arrangement. Nord overgår til 
forudbetaling via bankoverførsel i 2016. 

Ad 6) Årsmøde 2016, 26.-27. april 

Vi har accepteret kursustilbud fra Rudbøl Kro. Nogle skal bo i huse, ikke selve kroen. Pris 898 kr. i 
dobbeltværelse, 998 kr. i enkeltværelse. Endnu ikke tilbud på bestyrelsesmødet 25.4. 

Iberegnet er frokost, eftermiddagskaffe, 3 retters middag med 1 glas vin, morgenmad. 

Matlok er booked som taler, 3.000 kr. incl. kørsel. 

Jens Rosendal kan ikke den dato. I stedet lokal fotograf, Carl C. Christiansen, som tager smukke 
vadehavsbilleder. 700 kr. + kørsel. 

Aftale med Vibeke Sørensen, forstander på Fjordmark. Vi er velkomne, og de tilbyder frokost for 150 kr. 
Ikke formiddagskaffe. 

Transport: Tinglev er mest direkte forbindelse, derfra bus til 56 personer. Samme busnæste dag. 

De i egen bil skal på anden dagen køre til Kollund, så man ikke skal tilbage til Rudbøl. 

Vendes igen på næste bestyrelsesmøde. 

Køreplan for årsmødet: Anita spørger Anne Jørgensen om ordstyrerjobbet. 

Anita og Anne Kirstine laver forslag til dagsorden til bestyrelsesmødet 10.februar. 

Anita laver beretning, meddeler deadline for lokale beretninger. 

Deadline for tilmelding og betaling 29. marts. 

I udmeldingen opfordres til, at man deler dobbeltværelse. 

Valgsituationen: På valg er Anita, Lise, Anne-Kirstine, suppleanterne. Ikke på valg Eva og Jørgen. 



Efter 10 år som formand agter Anita at gå af. 

Eva stiller op til formandsposten. 

Lise genopstiller ikke. 

Anne-Kirstine genopstiller. Anne Grethe stiller op til bestyrelsen. 

Der skal vælges en syd- og en øst-suppleant. Lise og Benthe genopstiller ikke. Anne Kirstine spørger et 
muligt emne fra syd.  

Vedtægter: Ingen forslag fra bestyrelsen. 

Ad 7: Regionsarrangementer 

Nord: Kommet godt igennem de planlagte ting. Har haft socialpolitiske formål. Rejseøkonomien ok. 

Planlagte arrangementer: Randers Regnskov 2.2., Den Gamle By 20.3., Fur 12.5. 

Syd: Nytårskur på Gram Slot 20.1. Derudover planlagte ture (endnu uden datoangivelser) Clay 
(Grimmerhus) i Middelfart, gentagelse af turen på Odense Fjord. 

Øst: Venter svar i denne uge ang. Møde med Gadejuristen, Evt. Det Ny Teater, 14.3. Kriminalforsorgen på 
Østerbro, med besøg i Parken om eftermiddagen. Bagsværd Sø og Sophienholm en dag i juni. 

Nyhedsbreve på hjemmesiden midt i januar. 

Ad 8): Historieskrivning 

Historiegruppen (Elsebeth Mortensen, Søren Jul Andersen, John Guldager og Bjarne Trier Andersen) vil 
gerne have , at seniorerne bidrager  med at tegne medlemmernes, fagets og foreningens historie. På 
bestyrelsesmødet blev besluttet, at vi skulle sætte en efterlysning på seniorsektionens hjemmeside. I første 
omgang kan opslag fra historiegruppen sættes under nyheder. Lise vil tale med Homer herom – måske skal 
opslaget have særskilt pind. 

Lægges frem på årsmødet.  

Ad 9): Henvendelse fra journaliststuderende 

Anne-Kirstine spørger en mulig interesseret. 

Ad 10): Evt. 

Intet til punktet- 

Ad 11): Næste møde 

Onsdag den 10.2. Anita undersøger, om vi kan være på DSH, Odense. 

Mødet hævet. 


