
Referat fra generalforsamlingen i Seniorsektionen afholdt 25. april 2017 på Sct. Helene Centret, 
Tisvilde 

Pkt 1 Erik Lund og Astrid Vestergård blev valgt som stemmetællere 
 Ingelise Scherning og Edith Nikolajsen blev valgt som referenter 
Pkt 2 Jonny Holme Pedersen valgt som dirigent. Han indledte med at konstatere at 

generalforsamlingen er lovligt indkaldt iht. vedtægterne 
Pkt 3 Den udsendte dagsorden godkendt 
Pkt 4 Beretning 
 Eva Hallgren supplerede den fremlagte skriftlige beretning. Et af de områder 

bestyrelsen har været aktive på har været at tage godt imod nye medlemmer i 
seniorsektionen. Det er i dag DS-sekretariatet der sender velkomstbrev til nye 
medlemmer og det er derfor vigtigt, at vi har den rigtige private mailadresse, når 
arbejdsmailen ikke længere er relevant. 

 De lokale arrangementer varetages af lokale arrangementsgrupper og hvis andre har 
interesse i at være med til at planlægge og gennemføre de lokale arrangementer, kan 
man henvende sig til de respektive lokale grupper. 

 Den i foråret gennemførte medlemsundersøgelse viser stor tilfredshed med de lokale 
arrangementer, både hvad angår det socialfaglige og det kulturelle indhold og det 
sociale. Bestyrelsen vil arbejde videre med resultaterne fra undersøgelsen og er åben 
overfor at gentænke om og hvordan det kan/skal gøres bedre eller anderledes. 

 I forhold til årsmøde og generalforsamling mener bestyrelsen, at det er vigtigt at alle 
som vil deltage har muligheden. Bestyrelsen vil derfor overveje, om årsmødet skal 
ligge mere centralt i landet hvilket måske kan give mulighed for flere at være med. 
Indeværende årsmøde har givet mulighed for at flere har kunnet deltage, da flere 
ikke overnatter eller har ønsket dobbeltværelse 

 Bestyrelsen har i årets løb drøftet muligheden for at blive mere aktive i regionerne og 
har besluttet at deltage mere aktivt i møder i Regionerne om, hvordan det er at være 
senior og overgå fra aktiv til senior. De første møder er allerede aftalt i to af 
regionerne. Det er også en måde at få seniorernes viden og erfaring ind i DS, men 
samtidig må det respekteres, at nogle medlemmer ikke er der hvor de særligt 
efterspørger seniorernes erfaringer. Måske kan seniorsektionen også indgå i 
udarbejdelse af høringssvar hvor det er relevant. 

 Et tema i bestyrelsens drøftelser har også været seniorernes indgåen i frivilligt socialt 
arbejde. Bestyrelsen får henvendelser fra DS hvor man beder seniorsektionen om at 
bidrage med formidling og bestyrelsen vurderer henvendelserne for at undgå at 
formidle til frivilligjob som burde være aflønnet. Man tænker på måske at oprette en 
mailingliste med interesserede seniorer men erkender også at der er forskellige 
holdninger i bestyrelsen til om det er relevant som en bestyrelsesaktivitet. 



 Eva Hallgren sluttede fremlæggelsen af den mundtlige beretning af med at takke 
såvel bestyrelse, DS-sekretariatet samt arrangementsgrupperne for deres indsats i 
årets løb. 

 
 Efter en kort summepause omkring forventninger til bestyrelsen fulgte flere 

forskellige kommentarer og debatter. 
 Flere gav udtryk for at være meget tilfredse med bestyrelsens og 

arrangementsgruppernes arbejde. 
 Der blev reflekteret over hvordan vi i seniorsektionen og DS skal forholde os til et 

forventet boom i tilgangen – både i forhold behov for flere midler, fordelingen af 
midlerne mellem regionerne og de særlige problemer i Øst, hvor flere bliver afvist til 
de enkelte arrangementer. Det handler ikke kun om penge, men også om kapacitet på 
besøgstederne, ligesom ikke alle steder er parate til dobbeltarrangementer. Der er 
endnu ikke fundet tilfredsstillende løsninger herpå. 

 Et andet tema handlede om hvorvidt seniorsektionen skal medvirke til formidling af 
frivilligtilbud. Mange seniorer er enten aktive frivillige eller ønsker at være frivillige, 
men vi skal selvfølgelig ikke skubbe til de lønnede og i flere kommuner er det måske 
mere relevant at gå via frivillighedscenterne, som også formidler inden for 
’Spilleregler for frivilligt arbejde’. 

 Bestyrelsen må drøfte videre med DS centralt og forventningsafstemme. 
Seniorsektionen har særlige erfaringer med overgangen fra aktivt til seniorliv og det 
er måske her relevant, at vi kan bistå med rådgivning og erfaringer. 

 Et tredje tema som blev vendt var, om og hvordan seniorsektionen kan blive 
tydeligere i den socialpolitiske debat. Det kunne både være i forbindelse med 
afholdte lokale arrangementer, hvor der blev mere plads til socialpolitiske debatter og 
det kunne være i forbindelse med skriftlige henvendelser til medier. Flere 
fremhævede at de havde haft særlig fornøjelse af at deltage i skrivekurser i DS-regi. 

 Der var forskellige holdninger til hvorvidt generalforsamling/årsmøder fortsat skal 
afholdes på skift i regionerne (som vedtægterne foreskriver) eller om det skal 
tilgodeses at Region øst medlemsmæssigt er den største region. 

 
 Eva Hallgren takkede for bemærkningerne og de mange konstruktive forslag. Som det 

er nu budgetteres med ens tildeling til de tre regioner, men bestyrelsen kan skrue på 
det, når relevant. 

 Bestyrelsen vil fortsat være forsigtige med hvad de formidler videre af forespørgelser 
om frivillige. FTF har fået invitation til at deltage i Faglige seniorer – under LO – med 
henblik på at udvikle seniorsamarbejdet på tværs af de faglige organisationer, som 
bestyrelsen vil deltage i og som måske kunne rumme aktiviteter som ’Ældre hjælper 
ældre’ mv. 

 



 Dirigenten opfordrede deltagerne til at sende flere gode ideer på mail til bestyrelsen. 
 
 Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt 
 
Pkt 5 Regnskab 2016 
 Anne Kirstine fremlagde regnskabet og gjorde bl.a. opmærksom på at posten 

’museumsbesøg’ fra sidste årsmøde dækkede over besøg på Julemærkehjemmet. 
 Regnskabet blev herefter taget til efterretning 
 
Pkt 6 Der var ingen indkomne forslag 
 
Pkt 7 Budget 2017 
 Der blev uddelt et revideret forslag til budget som Anne Kirstine gennemgik. Man er 

opmærksom på at der er overbudgetteret, men det mener man godt kan forsvares. 
 Der blev spurgt om principper for tildelingen fra DS, om det var et fast beløb eller et 

beløb pr medlem, og der blev givet udtryk for at flere medlemmer giver øget behov 
for flere penge. 

 Selv om regionerne som udgangspunkt tildeles lige beløb til arrangementer bliver det 
rettet til når behov.  

 Generalforsamlingen ønskede at bestyrelsen i den kommende periode drøfter 
forskellige modeller for flere penge til regionerne med DS /Toldbodgade. 

 Herefter blev budgettet godkendt. 
Pkt 8 Formand Eva Hallgren ikke på valg 
Pkt 9 Valg af kasserer. Bjarne Trier Andersen (Øst) stillede op, præsenterede sig og blev 

valgt med akklamation 
Pkt 10 Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Anne-Grethe Andersen (Nord) og Anne Kirstine 

Thomsen (syd) genopstillede og blev valgt med akklamation 
Pkt 11 Valg af suppleanter. Anne Møller (Øst) og Birthe Frank Hansen (Syd) genopstillede og 

blev valgt med akklamation 
Pkt 12 Valg til repræsentantskab – udgik, da kun relevant i lige år 
Pkt 13 Valg til udvalg – udgik, da ingen udvalg 
Pkt 14 Eventuelt 
 Eva Hallgren takkede Jørgen Kunstmann for hans mangeårige og store indsats i 

bestyrelsen og som kasserer 
 Der blev efterlyst en orientering om DS’ udvikling, strategier og perspektiver fra 

Hovedbestyrelsen ved en HB- repræsentant. 
 Susanne Kjær har oprettet en Facebookgruppe ”Socialrådgiver – seniorer” – Her vil 

være mulighed for at slå såvel gode ideer som debatter op. 
 Endelig blev dirigenten takket for sin gode dirigering af generalforsamlingen og 

referenterne for deres indsats. 



 
 Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 15.15 
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