
Referat af bestyrelsesmøde i seniorsektionen 24.5.2017 i Holstebro.  

Afbud fra Birte  

1.Dagsorden  

Godkendt, nye datoer tages under evt.  

2. Referat og ordstyrer 

Ingerlise vælges til ordstyrer, Anne til referent  

3.Meddelelser:  

Remindere til arrangementer udsendes af DS. Når deltagere får en reminder om et arrangement, skal 
det tydeliggøres at de ikke skal forklare, hvorfor de ikke kommer eller svare med mindre de 
henvender sig direkte til regionen.  

4. Årsmøde og generalforsamling  

Fremadrettet skal bestyrelsen ikke melde sig til årsmødet. Da bestyrelsen er selvskreven. Der er 
enighed om at generalforsamling og årsmøde forløb godt og der var tilfredshed blandt deltagerne. 
Der var nogle mindre ting omkring teknikken, der fungerede mindre godt og afviklingen af maden 
med lange køer. Kan muligvis imødegås ved at tale med kursusstedet specifikt om dette inden 
mødet.  

to mandssnak og opfølgning efter beretningen fungerede fint og der var stor spørgelyst. Meget stor 
begejstring for Per Jensen og besøget på Godhavn.  

5. Kassererposten og økonomi  

Bjarnes møde med Jørgen er udsat p.g.a en misforståelse. Jørgen har tilbageført penge til DS 
centralt.  

Hidtil har Jørgen stået for at administrere deltagerbetalingen i øst. Fremadrettet står Brita Kjølberg 
for deltagerbetalingen og under hendes fravær er det Ingerlise Jensen.  

I Nord er det Erik Lund, der administrerer og i Syd er det Anne Kirstine.  

Der er enighed om at det er hensigtsmæssigt at gøre det på samme måde i alle regioner. 
Medlemsbetalingen pr. arrangement er 50%.  

Udlæg til sendes til Bjarne pr brev eller scannes med bilag.  

Blanket B20 skal ændres så Bjarnes navn står på den, det er sket.  

Der er afsat 60000 til regionernes arrangementer. Der budgetteres med 20000 til hver region. 
Erfaringsmæssigt går det op, selv om en region har brugt mere.  



Der skal ligeledes tages stilling til om tildelingen afspejler medlemstilgangen. Tildelingen har været 
den samme i flere år. Eva kontakter Charlotte mhp prognoser.  

6. Nyt fra regionerne og lokale arrangementer  

Der sendes nyhedsbreve ud 15.8.17  

Syd mødes først 30.6 med nye arrangementer  

Nord har følgende:  

12.9. Misbrugscenter  

11.10 Sølund  

7.12 Julearrangement  

Øst:  

28.8. Høje Tåstrup Borgerrådgivning og Kroppedal museet  

Oktober arrangementet er ikke præsent hos Ingelise  

6.12 Julefrokost  

Der er kommet forslag til arrangementer fra medlemmer:  

Peter Marsling vil gerne fortælle om sit engagement i Kirgisistan. Birthe Pawlik vil gerne stå for et 
arrangement på Lolland/Falster  

Wanda Rasmussen har foreslået sprogforsker Knud Lindholm som oplægsholder om en tysk filolog, 
Victor Klemperers notesbog om ”Det tredje riges sprog”.  

Overgangen til den tredje alder:  

Regionerne holder medlemsmøder om den 3. alder.  

I øst holdes et møde 2.10 i Roskilde, Bjarne og Anne deltager, i Hillerød afholdes mødet sammen 
med SL den 3.10 Anne og Ingerlise deltager.  

I nord afholdes et møde 23.10 i Holstebro, Eva deltager, 24.10 i Ålborg Eva deltager også her og 
25.10 i Århus hvor Anne Grethe vil forsøge at deltage.  

Syd har endnu ikke meldt datoer ud.  

Arrangementsgruppen i øst har haft en afskedsfrokost med Jørgen.  



Månedlige møder på Restaurant Carla i øst fortsættes om end deltagertallet er beskedent. Der er 
gratis adgang på Glyptoteket om tirsdagen, så det er muligt at kombinere.  

7. Medlemsundersøgelsen  

Det aftales at alle vælger temaer ud til næste møde om hvad der skal arbejdes med og vi vælger så i 
fællesskab hvad vi vil prioritere  

8. Henvendelse fra faglige seniorer  

Umiddelbart virker målene for arbejdet som det samme som ældresagen arbejder med. Der er 
enighed om at der skal spørges nærmere ind til hvordan vi kan arbejde sammen og på hvilken måde. 
Det er en god ide at kontakte sygeplejerskerne der også er med og høre hvordan de ser på det.  

Eva går videre og hører om forventninger og tilbud og foreslå de henvender sig til FTF.  

9. Årsmøde 2018  

Anne-Grethe og Eva starter med sonderinger i forhold til mulige steder, der kan imødekomme vores 
budget og hvor transportmulighederne er gode.  

10 Socialrådgiverdage:  

Alle er interesserede i at deltage, Bjarne deltager dog på vegne af historiegruppen, men vi kender 
ikke prisen og må derfor afvente den mhp deltagelse. Samtidig har vi ikke fået en tilbagemelding 
fra Majbritt på vores forespørgsel om reduceret pris til seniorer. Eva rykker.  

Som udgangspunkt laves en reception, andet kan også være relevant. Besluttes på næste møde.  

11 Evt.  

Der har været en medlemshenvendelse om hvorvidt medlemmer i fleksjob kan deltage i 
seniorsektionens arrangementer. Der meldes afslag under henvisning til at de nævnte medlemmer 
var aktive i DS og ikke medlemmer af seniorsektionen. Formanden går videre med dette.  

31.8. Bestyrelsesmøde afholdes i Toldbodgade med deltagelse af Charlotte  

12.10 Tønder  

30.11 møde i Toldbodgade med efterfølgende julefrokost. Anne og Bjarne finder et sted i nærheden 
af Toldbodgade 

Anne MØller 

 

 


