Referat fra bestyrelsesmøde i Seniorsektionen
10. januar 2018 i DS, Toldbodgade 19B

Til stede: Eva Hallgren, Bjarne Trier Andersen, Anne-Grethe Andersen, Ingerlise Jensen, Anne
Møller og Anne Kirstine Thomsen; afbud fra Birte Frank. Charlotte Holmershøj deltog ikke i
mødet, da hun var optaget af gøremål udenfor huset.
1. Dagsorden godkendt
2. Mødeleder og referent
Mødeleder Ingerlise Jensen.
Referent Anne Kirstine Thomsen.
3. Meddelelser
Formanden oplyste, at vi p.t. (5. januar) har 1109 medlemmer i Seniorsektionen.
Bjarne kunne på Historiegruppens vegne oplyse, at man efterlyser historier fra medlemmerne.
I første omgang har man henvendt sig til medlemmerne i Region øst, og der afholdes den 26.
februar en kursusdag for de 13, der har reflekteret på henvendelsen. Storyteller og socialrådgiver
Gravers Graversen medvirker. Formålet med kursusdagen er at give deltagerne lyst til at fortælle og
skrive historier om deres socialrådgiverliv.

Historiegruppen består p.t. af: John Guldager, Elsebeth Mortensen, Søren Andersen og Bjarne
Trier Andersen.
4. Budget og økonomi
Det fremlagte budget blev vedtaget med bemærkning om, at det eventuelt vil kunne revideres
inden sommerferien. Opgørelse over transportomkostningerne for de enkelte regioner blev
gennemgået og drøftet.
5. Nyt fra regionerne og lokale arrangementer
Drøftelse vedrørende mødet den 5.marts i Odense med arrangementsgrupperne. Evas udkast
blev suppleret med oplæg fra arbejdsgruppen (AG – IJ + AKT); Anne-Grethe og Eva færdiggør
det endelige oplæg.
Forventede deltagere: Fra øst, Lise + Britta, fra syd, Birgitte + Gunhild, fra nord er det ikke endelig afklaret, hvem der deltager.
Eva og Bjarne vil udarbejde et udkast til kommissorium for arrangementsgruppernes arbejde, til
behandling på mødet. Det af Anne Kirstine, syd, udfærdigede brev til medlemmerne vedrørende rekruttering til arrangementsgrupperne sendes til bestyrelsens medlemmer.

6. Planlægning af årsmøde og generalforsamling
Årsmødet: Der er besluttet et oplæg vedrørende frivilligt socialt arbejde. Forskellige emner til
eventuelle oplægsholdere blev gennemgået, og det blev overladt til Eva og Anne-Grethe at arbejde videre hermed.
Også 2. dagsarrangementet blev vendt, med forslag om besøg på Kofoeds skole, som der arbejdes videre med.
Ligeledes blev de fremlagte køre- og tidsplaner gennemgået og vedtaget med enkelte tidsmæssige korrektioner, såsom start kl. 11.45 for årsmødet, og start på generalforsamling til kl. 13.00.
På tidsplanen ændredes datoen for åbning for tilmelding til 19.02., og deadline for tilmelding
til generalforsamling til 05.03.
Kassereren har lavet en kalkule vedrørende årsmødet med antal deltagere af alle kategorier,
hvor priserne er sat til kr. 600 for ”hele pakken” på enkeltværelse, dobbeltværelse kr. 400, og
generalforsamling + middag, kr. 200.
Generalforsamling: Der er tilsagn fra Mads Bilstrup, regionsformand i Nord, om at påtage sig
dirigenthvervet, og dagsordenen vil blive gennemgået med ham forud herfor.
Ændring af vedtægterne: Bjarne har udfærdiget et udkast, hvor bl.a. punktet vedrørende direkte valg af næstformand udgår. Det drøftes bl.a. om antallet af suppleanter skal øges,
hvis/når alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år, f.eks. med to, der deltager i
bestyrelsesmøderne og to, der er ”i reserve”.
Valgsituationen søges afklaret på næste bestyrelsesmøde.
Eva går i gang med at udfærdige beretningen, hvor også delberetningerne fra regionerne (fra
årsmøde til årsmøde) skal være Eva i hænde inden 15.02.
7. Notat til HB om øget tildeling
Formand og kasserer arbejder videre med udarbejdelse af endelig, begrundet ansøgning.
8. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde bliver i Odense den 5. marts efter mødet med arrangementsgrupperne. På dette møde er aftalt at drøfte fremtidig varetagelse af emnet mødeledelse og referent
— eventuelt overgang til fast turnus.
Anne Kirstine Thomsen, referent

