
Dansk Socialrådgiverforening, Seniorsektionen 
Generalforsamling tirsdag den 26. April 2016, kl. 13.30, Rudbøl Grænsekro 

Formanden Anita Barfod bød velkommen.  

58 stemmeberettigede tilstede ved årsmødet. Ingen medlemmer, der kun deltager I 
generalforsamlingen. 

Referenter: Aage Mogensen, Annie Aabin 

Dagsorden ifølge vedtægter 

Ad 1) Valg af stemmetællere 

Valgt : Erik Lund og Anne Lise Grønbech 

Ad 2) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Anne Jørgensen, Regionsformand for Syd, som blev valgt. 

Anne Jørgensen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig. 

Ad 3)  Godkendelse af dagsorden 

Vedr. pkt. 6. Der er ikke indkommet forslag 

Vedr. pkt. 13 Ingen udvalg   

Dagsorden godkendt 

Ad 4) Bestyrelsens beretning fremlagt til godkendelse 

Formanden Anita Barfod henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt på forhånd og 
uddybede enkelte punkter. 

Seniorsektionen har aktuelt 1032 medlemmer. Inden for de næste 10 år forventes ca. 1000 
socialrådgivere at nå pensionsalder. Derfor forventes en stor tilgang af medlemmer til 
seniorsektionen, hvilket i de kommende år vil give en del opgaver f.eks. vedr. kommunikation, 
støtte og mulighed for deltagelse i arrangementer. Derfor er bestyrelsen i kontakt med DS om disse 
udfordringer.  

Pr. 1. September 2016 vil Seniorsektionens meddelelser vedr. arrangementer blive annonceret på DS 
hjemmeside og fremsendt til alle senior medlemmer på mail. Herved sikres at alle senior 
medlemmer får orientering, selvom de ikke er opført på liste i den enkelte region(Nord,Syd,Øst). 
Det er derfor vigtigt,at mailadresse er korrekt. 

Der er medlemmer, som ikke har mailadresse. Det drøftes derfor med DS, om de fremsender 
oplysninger pr. brev til disse medlemmer. 

Tusind tak til de tre kontaktpersoner ( Anne Kirstine, syd, Aage, nord, Jørgen, øst) for jeres 
hidtidige indsats. Kontaktpersonerne vil fortsat indkassere gebyr for deltagelse i et arrangement. 

Herefter gennemgang: 
Delberetning Nord ved Eva Hallgren 
Delberetning Syd   ved Anne Kirstine Thomsen 
Delberetning Øst   ved Ingerlise Jensen 



Debat: Flere medlemmer har oplevet, at der mangler relevant orientering om, hvordan man går fra 
aktivt medlemskab til medlem af seniorsektionen, samt at der kan gå meget lang tid, flere 
måneder før der modtages information fra DS om seniorsektionen. 
Det hurtigste er, at foretage ændringen via DS hjemmeside. Opmærksomhed på at ikke alle har 
mail. 
Bestyrelsen vil drøfte med DS, at TR opfordres til at give relevant information til medlemmer, der 
på arbejdspladsen er på vej til pension. Anne Jørgensen ønsker en drøftelse med HB, om hvordan 
det sikres, at alle medlemmer ved pensionering hurtigt orienteres om seniorsektionen. 
Beretning godkendt. 

Ad 5) Regnskab 2015 fremlagt til efterretning 
Kasserer Jørgen Kunstmann gennemgik udsendt regnskab for 2015. 
Rest bevilling 7.630 kr., der efter gældende regler går tilbage til DS. 

Debat: I 2015 fik seniorsektionen efter ansøgning 20.000 kr til fejring af 25-år jubilæum. Dette 
fremgår ikke af regnskabet. Ligeledes fremgår udgift til Revysterne heller ikke. Rest bevilling er 
derfor større end 7.630 kr. 
Jørgen Kunstmann oplyser, at der ikke fra DS er fremsendt oplysninger/dokumentation for 
ovennævnte beløb.  
Anne Jørgensen oplyser, at et nyt økonomisystem i DS i 2015 har givet en del problemer for alle. 
Generalforsamlingen giver udtryk for utilfredshed med, at regnskabet ikke er korrekt. 
Regnskab 2015 tages til efterretning 

Ad 6) Indkomne forslag 
Ingen modtaget 

Ad 7) Budget 2016 fremlagt til godkendelse 
Kasserer Jørgen Kunstmann gennemgik udsendt budget for 2016. 
Budget 2016 enstemmigt godkendt 

Ad 8) Valg af formand 
Anita Barfod fratræder efter 10  år som formand. 
Eva Hallgren opstiller som formand.  
Eva Hallgren blev valgt ind i seniorsektions bestyrelse i 2013. Eva præsenterer sig for 
generalforsamlingen. 
Eva Hallgren enstemmigt valgt som ny formand for seniorsektionen. 

Ad 9) Valg af kasserer 
Ikke på valg i år. 

Ad 10) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Lise Madsen,fratræder efter 4 år I bestyrelsen,  
Eva Hallgren, der er valgt til formand fratræder (1 år tilbage af valgperiode som 
bestyrelsesmedlem).   

Anne Kirstine Thomsen, Syd, genopstillede. Genvalgt for 2 år. 
Anne-Grete Andersen, Nord, valgt for 1 år (indtræder på Eva Hallgrens bestyrelsespost). 
Ingerlise Jensen, Øst, valgt for 2 år. 

Ad 11) Valg af 2 suppleanter 
Benthe Stig fratræder efter 11 år I bestyrelsen. 



Generalforsamlingen beslutter at Birte Frank Hansen, Syd, der var tilmeldt årsmødet, men som er 
fraværende pga. sygdom, kan stille op som suppleant.  
Der foretages skriftlig afstemning. 

Birte Frank Hansen, Syd, valgt(40) 
Anne Thousig Møller, Øst, valgt(50) 
Joan Lissi Skovenborg, Nord, ikke valgt(19) 

Ad 12) Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til DS Repræsentantskabs Møde 2016 
Seniorsektionen har 2 pladser. Formanden har den ene plads. 

Valgt, repræsentant, Anne Thousig Møller. 
Suppleant, Anne Kirstine Thomsen 

Ad 13) Ingen udvalg 

Ad 14 ) Eventuelt 
Debat: 

Den skriftlige beretning er meget detaljeret, derfor opfordres til, at mundtlig gennemgang er kort, 
hvilket giver mere tid til debat. 

Det er fint, at der er god tilslutning til seniorsektionens arrangementer, selvom det især i Øst giver 
problemer, idet der hurtigt er udsolgt. Mange steder kan man ikke finde plads til at modtage 60 
personer og mange socialfaglige steder kan ikke sætte tid af til dublering af arrangement. I 
bestyrelsen drøftes, om der evnt. kan reserveres et antal pladser til medlemmer, der ikke deltog i 
det forrige arrangement. Man arbejder med venteliste, idet det er erfaringen, at der er afbud kort 
før et arrangement. 

Overgang fra at være aktiv socialrådgiver til at være senior, er positiv for mange, men kan også 
være det modsatte. Seniorsektionen er et godt tilbud, men med udsigten til et stort antal nye 
seniorer i de kommende år, opfordres bestyrelsen til sammen med DS, at drøfte nye tiltag, feks. 
tilbud om en tlf. rådgivning. 

Dirigent afsluttede generalforsamling kl. 15.30. 

Dirigent                                                                                       Referenter 

Anne Jørgensen                                                                         Aage Mogensen, Annie Aabin


