
Referat af bestyrelsesmøde i seniorsektionen  
Afholdt den 24 april på Sct. Helene Centeret i Tisvildeleje. 
 
Tilstede: Eva Hallgren, Jørgen Kunstmann, Ingerlise Jensen, Anne-Grethe 
Andersen, Anne Thousig Møller, Anne Kirstine Thomsen og Birte Frank 
 
Dagsorden godkendt 
Anne Kirstine er mødeleder og Birte Frank Referent.  
 
Gennemgang af dagsorden til generalforsamlingen 
 
Johnny Holme kommer i morgen kl. 11.00 og gennemgår dagsorden og dagen.  
Der er forslag til stemmetæller og referent.  
 
Referenter: Ingelise Scherning og Edith Nikolajsen 
Stemmetæller: Erik Lund og Astrid Vestergård. 
 
Eva byder velkommen og foreslår valg af stemmetæller og referenter og Johnny Holme som 
Dirigent.  
Herefter overtager dirigenten. 
 
Beretningen: 
Vi snakkede frem og tilbage om hvordan der skulle tales om beretningen. Vi blev enig om at 
man talte med sidekammeraten i ca. ti minutter ud fra følgende spørgsmål: Hvilke 
forventninger har I til den nye bestyrelse. Man kunne også tale om andet. Derefter debat om 
beretningen.  
 
Eva vil udbyde følgende emner i den mundtlige beretning, som bestyrelsen vil arbejde videre 
med: 
Revision af velkomstbrev og medlemsfolder efter generalforsamlingen.  
 
Arbejde videre med medlemsundersøgelsen og samle op på de store linjer og udsende et 
nyhedsbrev til alle medlemmer.  
 
Henvendelse fra faglige seniorer i Lo, omkring overgangen fra arbejdsliv til seniorliv.  Der er 
lavet aftale om møder i Øst og Nord. Punktet behandles på næste bestyrelsesmøde den 24 
maj.  
 
Regnskab: 
Enighed om at Anne Kirstine Thomsen svarer på spørgsmål vedr. regnskabet 2016 
 
Budget 2017 
En lille gruppe bestående af Eva, Anne og Anne-Kirstine reviderede det forelagte budget. Det 
blev kopieret og lagt på stolene til næste dag.  
 
Valg: 
Jørgen Kunstmann stopper efter mange år som kasserer og Bjarne Trier Andersen opstiller 
som kasserer.  
På valg er: Se dagsorden til generalforsamlingen.  
 
 
Den 26.4 
Konstituerende bestyrelsesmøde: 
Næstformand: Anne Kirstine Thomsen, syd 
Bjarne Trier Andersen blev valgt som kasserer på generalforsamlingen.  
Næste Bestyrelsesmøde den 24 maj i Holstebro hos Eva.  
 
Referent Birte Frank 
 


