
 
 
 
Referat fra Seniorsektionens bestyrelsesmøde den 12. oktober 2017 
 
Til stede: Eva Hallgren, Anne Kirstine Thomsen, Bjarne Trier Andersen, Ingerlise Jensen, Anne-
Grethe Andersen, Anne Møller og Birte Frank.  
 
1. Dagsorden godkendt 
 
2. Mødeleder og referent 
Mødeleder: Anne Møller. 
Referent: Birte Frank, indtil kl. 15.00, derefter Anne Kirstine Thomsen  
 
3. Meddelelser  
I forhold til medlemsarrangementer om den tredje karriere har Anne og Bjarne deltaget i  
Ringsted og Anne i Hillerød sammen med SL. Til arrangementet i Hillerød var der 50 deltager. I 
Ringsted var der store tekniske problemer. 
 
I Ålborg og Holstebro blev arrangementet aflyst pga. for få tilmeldte.  
 
I Syd, som blev afholdt i Fredericia, var der ca. 25, hvoraf en del var holdt op med at arbejde 
og mange var på vej til at blive seniorer. Vi drøftede, om vi evt. selv kunne afholde et lignende 
arrangement hvert andet år sammen med regionerne.  
 
Eva Hallgren og Anne Kirstine Thomsen har deltaget i et faggruppekursus. En del seniorer 
bevarer deres tilhørsforhold til faggruppen, når de bliver seniorer. 
 
Der er fremsendt tilbud til alle seniorer om at deltage i socialrådgiverdage for egen regning, 
men til studenterpris og på tresengsværelser. 
 
Eva Hallgren og Anne Kirstine Thomsen deltager fra bestyrelsen og Bjarne Trier Andersen fra 
historiegruppen.  
 
Til receptionen, som foregår i et stort lokale, vil der blive serveret vin og chips.  
Vi vil gerne have nogle billeder fra vores forskellige arrangementer rundt om i landet. De skal 
køre i en sløjfe på en pc som en reklame for seniorsektionen.  
 
Poul Erik Tindbæk vil blive spurgt, om det er i orden, at vi bruger fire af hans slides fra 
medlemsarrangementerne om den tredje karriere. 
 
4. Budget 
Vi har i 2017 et budget på 176.000, men forventer at bruger ca. 189.000. Underskuddet skal 
overføres til næste år. Vi ønsker at få tildelt flere midler, men såfremt vi ikke får det, må det 
overvejes, hvilke tiltag der så skal til. Dette drøftes under pkt. 8  
 
Årsmødet afholdes i Nord, og det besluttes, at der er en ramme på 75.000 kr. for årsmøde og 
generalforsamling. Nord er i gang med at undersøge forskellige steder.  
 
5.  Medlemsarrangementer 
 I Nord har der ikke været så mange til arrangementerne, selv om det har været gode og 
udbytterige arrangementer. I øst er alle som har tilmeldt sig kommet med. Ingerlise er blevet 
kasserer i øst i forhold til medlemsarrangementerne. 
I syd er der afholdt to gode arrangerer med større deltagelse end tidligere. I alle tre regioner 
bliver den årlige julefrokost afholdt i nov/dec.  
 
6. Årsmøde  
 
Årsmødet bliver afholdt over to dage. Stedet er ved at blive fundet.  



På valg er Eva Hallgren og Ingerlise Jensen. Desuden er suppleanterne Anne Møller og Birte 
Frank på valg. 
 
Vi drøftede emner til årsmødet. Da årsmødet holdes i nord, og Århus er årets frivillighedsby, 
2018, vil det være naturligt at tage emnet frivillighed op. Det kunne evt. være oplæg og en 
paneldrøftelse med forskellige deltagere fra den frivillige verden samt repræsentant fra DS, da 
DS også har en formuleret frivillighedspolitik. 
 
På selve generalforsamlingen er der et ønske om, at vi i summegrupper drøfter 
medlemsundersøgelsen, og der afsættes en time til drøftelse af de oplæg, som bestyrelsen 
fremlægge, ud fra medlemsundersøgelsen.  
 
Der er ønske om et festligt indslag efter middagen om aftenen. Måske nogle numre fra 
”Revysterne” fra Århus. 
 
7. Revidering af folder og velkomstbrev 
Gennemgang af den eksisterende folder.  
Hver region skal skrive noget generelt om deres arrangementer. Arrangementerne skal 
indeholde såvel noget kulturelt som socialt.  
Det nye reviderede velkomstbrev blev godkendt.  
 
8. Medlemsundersøgelsen 
Der var fremsendt et oplæg fra Bjarne Trier Andersen, Eva Hallgren og Anne Møller om 
afholdelse af fremtidige årsmøder. Der er forskellige tilkendegivelser. Der er forslag om årlige 
generalforsamling et centralt sted i Danmark og hvert andet år et 2- dags møde. Meget beror 
også på, om vi får flere midler fra DS.  
 
Gruppen fortsætter og alle i bestyrelsen kan komme med ideer frem til, at vi fremsender et 
oplæg til HB. Vi skal helst fremsende 1. udkast inden for et par måneder.  
 
Ingerlise Jensen og Anne Grethe Andersen og Anne Kirstine Thomsen og Birte Frank fremlagde 
forslag vedrørende fremtidigt arbejde med arrangementerne i regionerne.  
 
Det besluttes, at der i perioden indtil den 5/11 kan gives input til hinandens indlæg. Derefter 
arbejdes der videre i gruppen. 
 
9. Fastsættelse af dato og indhold for møde med de lokale arrangementsgrupper  
På næste møde planlægges møder med arrangementsgrupperne.  
Anmodning om at arbejdsgruppen indarbejder forslag til næste møde, hvor vi skal drøfte 
rekruttering af planlægningsgrupperne.  
 
10. Næste møde 
Næste møde afholdes den 30.11 i Toldbodgade, hvor Charlotte deltager. Anne Møller og Bjarne 
Trier Andersen vil komme med et forslag til sted for julefrokosten, der starter kl. 15.00. 
 
11. Eventuelt 
Der var ikke noget under dette punkt. 
Referent Birte Frank 
 


