
 
 

                                                                                                                                                           31.03.2017 

Referat  

fra bestyrelsesmøde tirsdag den 21. marts 2017, kl. 11.00-16.00 hos Birte Frank Hansen, Stær-
mosevej 21, 5250 Odense SV  

Tilstede: Eva Hallgren, Jørgen Kunstmann, Ingerlise Jensen, Anne-Grethe Andersen, Anne Thousig 
Møller, Birte Frank Hansen og Anne Kirstine Thomsen 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

Denne godkendtes uden bemærkninger. 
 

2) Mødeleder og referent 
Mødeleder Anne-Grethe Andersen 
Referent: Anne Kirstine Thomsen 
 

3) Meddelelser 
Eva oplyste, at der nogen gange gik ret lang tid, inden vore arrangementer kan ses på den 
elektroniske kalender. Homer har foreslået en forenkling til afhjælpning heraf, og en fil er 
undervejs. 
 
Anne-Grethe gjorde opmærksom på, at Nord og Syd i to tilfælde, april og maj, har arran- 
gementer på samme datoer; dette er naturligvis uheldigt, og vi vil søge at undgå genta- 
gelser. 
 
Eva oplyste, at hun havde været kontaktet af Anne Worning vedrørende Seniorsektionens 
formål. Eva har svaret Anne Worning. 
 
Eva har modtaget henvendelse fra regionsformand Mads Bilstrup i Nord om Seniorsektio- 
nens medvirken ved DS arrangementer i de tre regioner om overgangen fra aktiv til senior.  
 
Anne Kirstine oplyste, at et medlem fra Syd ikke havde modtaget velkomstbrev i forbindel-  
se med overgang til senior – blot til orientering, medlemmet er aktiv og med.  
 
Drøftelse af eventuelt at gøre mere opmærksom på overgang til Seniorsektionen i bladet; vi 
konkluderer, at opmærksomme læsere vil være stødt på denne oplysning, som det er nu. 
 
Ingerlise oplyste, at et medlem i Øst har lavet en facebookgruppe, som hedder Socialrådgi-
ver-Seniorer, angivelig affødt af, at ikke alle kan komme med på turene. ”Vi gør, hvad vi kan”, 
bl.a. Restaurant Carla, siger Ingerlise.  Næstformand Niels Christian Barkholdt spørger – 
”Hvad for en gruppe?” - og tilføjer, at faglige emner er bestyrelsens ansvar. 
 
Nord oplyste om tekniske problemer i forbindelse med udsendelse af reminder, så denne 
ikke kom ud til alle. Ifølge det oplyste skulle problemet være løst.    



   
4) Medlemsundersøgelsen 

Vi havde indledningsvis en generel drøftelse af hele undersøgelsen og tallene og hæftede  
os ved: 
 

• Stor svarprocent 
• Mange nye medlemmer har svaret 
• Mange tilmeldinger til øst’s arrangementer 
• Generel tilfredshed 
• Ønske om mere socialpolitiske emner 
• Evt. skal vi tænke på anderledes arrangementer 
• God ide med at lave en gruppe, der arbejder med socialpolitiske emner 
• Eventuelt fælles arrangementer et centralt i landet (eks. Jens Galschiøt) 
• Ikke arrangere noget for seniorer, når det findes i forvejen i DS 
• Årsmødet kunne åbnes for flere forslag, uden overnatning  
• Kombineret input af fagligt indhold med generalforsamling 1 gang årligt 
• Forslag hvert andet år gentaget – (det giver mere arbejdsro i bestyrelsen) 
• Der skal arbejdes videre med de konkrete forslag – og dette vil blive bebudet i 

beretningen på generalforsamlingen  
 

5) Forslag om etablering af undergrupper iht. forslag fra medlem  
Det vedtoges, at Eva melder tilbage, at det vil blive for uoverskueligt, og at Seniorsektionen 
vil søge at tilgodese ”bredden”, ud fra, at der jo ikke er uanede midler til rådighed. 
 

6) Skal vi deltage i Socialrådgiverdage – og hvordan         
Vi må gå i tænkeboks for gode ideer – inden 31.03. 
 

7) Regnskab og budget 
Jørgen forelagde aktuelle tal. 
 

8) Årsmødet 
Der er p.t. 73 tilmeldte, plads til 63. 59 overnattende på 54 værelser – 11 medlemmer på 
venteliste, heraf 45 fra øst, 10 fra syd og 8 fra nord.  Ventelisten fordeles ud fra dato for 
tilmelding. 
 

• Godkendelse af det samlede program. 
• Opfølgning på annoncering og tilmelding på baggrund af, at invitationen blev udsendt 

”før tid” - inden det kom i bladet. 
• Udsendelse af materiale: Velkomst, program, dagsorden generalforsamling, regnskab 

og budget; Eva sender papirerne til Jørgen, der vil forestå selve udsendelsen i samar-
bejde med DS. 

• Deltagere uden overnatning kommer gratis med – og skal således ikke betale for 
måltider. 
 
 



9) Generalforsamlingen 
Dagsordenen blev drøftet og godkendt, og følgende blev foreslået: 
 

• Aktuelle emner drøftes i mindre grupper.  
• I forbindelse med større arrangementer f.eks. socialpolitiske, nedsættes arbejds-

gruppe  
• Stemmesedler, Anne Kirstine 
• Navneskilte, Jørgen 
• Referenter: Forslag om Edith Nikolajsen og Ingelise Scherning, der spørges. 
• Stemmetællere: Forslag om Erik Lund og Astrid Vestergård, der spørges. 

 
10)   Eventuelt 

 Eva vil sende beretningen i morgen. 
 Navne sendes fra DS til Jørgen – der skal holde styr på betaling. 
 Brev om betaling udsendes fra DS. 
 

Næste møde den 24. april kl. 14.00 på Sct. Helene Centret. 
 
 
Anne Kirstine Thomsen 
Referent  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
              
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

 

 


