Referat af generalforsamling i Seniorsektionen afholdt den 17. april 2018 på Årslev Kro.

Pkt. 1.
Erik Lund og Astrid Vestergaard blev valgt som stemmetællere.
Edith Nikolajsen og Gunhild Svanevik blev valgt som referenter.
Pkt. 2.
Mads Bilstrup blev valgt som dirigent. Han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig
indkaldt jf. vedtægterne. 63 stemmeberettigede til stede.
Pkt. 3.
Den udsendte dagsorden godkendes.
Generalforsamlingen suspenderes i 15 minutter.
Mads Bilstrup giver en aktuel status på overenskomstforhandlingerne og orienterer om den aktuelle
situation i hovedbestyrelsen, hvor såvel formand som næstformand ikke genopstiller i år. Majbrit Berlau for
at blive en af fire næstformænd i vores nye hovedorganisation og Niels Christian Barkholt for at stille op
som folketingskandidat for SF.
Generalforsamlingen genoptages.
Pkt. 4.
Eva Hallgren gennemgår kort den udsendte skriftlige beretning. Takker bestyrelsen og de tre
arrangementsgrupper for et godt samarbejde og oplyser, at det er hendes og bestyrelsens ønske, at der i
dialog med lokale tillidsmænd bliver et øget fokus på at rekruttere medlemmer til Seniorsektionen.
Bestyrelsen har særligt brugt tid på ansøgning om øget bevilling til sektionen på grundlag af øget
medlemstal mv. Herudover også brugt tid på at styrke samarbejdet med de tre DS-regioner om ’Den tredje
karriere’.
Endvidere afholdt fælles møde med de tre arrangementsgrupper hvor et fokus bl.a. var at drøfte, hvordan
arbejdsgrupperne får nye medlemmer som en organisk del af seniorsektionen. Man har derfor udarbejdet
et kommissorium for arrangements/initiativgrupperne.
Herudover stiller bestyrelsen forslag om to-årige generalforsamlingsperioder, så det bliver muligt at bruge
kræfterne på andre typer arrangementer.
Korte supplerende orienteringer fra de tre arrangementsgrupper:
Nord oplyser, at der er 5 medlemmer i gruppen, men der er behov for nye i gruppen, da 3 ønsker at
fratræde men bliver indtil nye er fundet. Der laves 3 arrangementer per halvår. Målet er, at

arrangementerne skal have et socialfagligt indhold, gerne med et kulturelt islæt, og der skal være plads til
hyggeligt samvær. Gruppen mødes 2 gange årligt og laver plan for det kommende halve år. Der vælges to
fra gruppen til at afvikle de enkelte arrangementer. Udfordringen for gruppen har været et lavt antal
deltagere til de enkelte arrangementer. Kun et arrangement er blevet aflyst. Anne-Grethe opfordrer til at
medlemmer henvender sig med gode ideer til arrangementer, ligesom man også gerne tager imod ad hoc
arrangører.
Syd oplyser, at der i det seneste halvår har været fire i gruppen, og der er brug for nye medlemmer. I det
forløbne halve år har gruppen sagt farvel til flere medlemmer. Der er nye medlemmer på vej. Også her
mødes gruppen 2 gange årligt for at planlægge, der laves en brain-storm i forhold til arrangementer. Målet
er en god kombination af socialfaglige og kulturelle arrangementer, hvor der er plads til hyggeligt samvær,
og at nytilkomne føler sig velkomne. Udfordringen er geografi og økonomi. Der har været et stigende antal
tilmeldte til de enkelte ture.
Øst oplyser, at de er 3 medlemmer i gruppen, efter Anita Barfod efter mange år har trukket sig. Har kontakt
til 2 nye medlemmer, afventer udmelding om øget tildeling af økonomi før de tager stilling til, hvor mange
nye der kan inddrages. Gruppen planlægger for et halvår ad gangen og mødes herudover ca. hver anden
måned forud for det enkelte arrangement. De får ofte forslag til arrangementer fra medlemmer. Gruppens
udfordringer er især de mange medlemmer i regionen, hvilket ofte (ca. halvdelen af turene) medfører
venteliste til arrangementerne. Endvidere kniber det med økonomien. Håber at der i år bliver plads til alle
interesserede til julefrokosten, som så bliver uden socialfagligt/kulturelt indslag.
Kommentarer og debat til beretningen:
Møderne vedr. overgang fra arbejde til pension kommenteres. Opfattelsen er, at nogle af de oplæg, der
blev holdt, var for dårlige, det kunne medlemmer fra bestyrelsen have gjort bedre. Eva Hallgren oplyser, at
Seniorsektionen ikke har haft udgifter til oplægsholdere. Siger at der er en løbende dialog med DS om,
hvordan medlemmer af Seniorsektionen/bestyrelsen kan komme i spil med den viden og de kompetencer
vi har.
Regionernes økonomi blev rejst som et generelt problem, ligesom problemstillinger som er knyttet til at Øst
er en meget stor gruppe, som medfører, at mange oplever at de ikke kan komme med. Måske især hos nye
medlemmer er der en oplevelse af, at det er svært at komme med. Måske opgiver de, når de oplever, at
arrangementerne er overtegnet lige efter de er budt ud. Men det er også en skrøne, at alle
arrangementerne i Øst bliver overtegnet. Måske skal der være en information om denne udfordring i
Velkomstfolderen. Eva Hallgren huskede generalforsamlingen på, at det er muligt også at deltage i
arrangementer i de andre regioner.
Der blev fremført stor ros til arrangementsgrupperne for deres store arbejde med gode arrangementer.
Beretningen godkendes enstemmigt.

Pkt. 5.
Bjarne Trier gennemgår regnskabet for 2017. Oplyser at underskuddet på 18.980 opstår fordi regninger fra
2016 først er fremkommet i 2017. Der er således ikke tale om gæld sparet op over længere tid. Men der er
også tale om et reelt merforbrug.
Oplyser at de bevilgede penge er fordelt med 43% til årsmøde og 42% til arrangementer. Midlerne til
arrangementer er fordelt ligeligt mellem de tre regioner. Men da regionerne ikke er lige store opstår der en
skævdeling. Når udgifterne til årsmødet er gjort op, kan bestyrelsen igen se på behovet for yderligere
skævdeling – men der bliver samlet set ikke flere penge i år.
Regnskabet tages til efterretning.
Pkt. 6.
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 3, således, at der fremover afholdes generalforsamling
hvert andet år. Eva Hallgren motiverer forslaget. Bestyrelsen bruger meget energi og mange penge på den
årlige generalforsamling og årsmøde med overnatning. Man ønsker mere tid og flere ressourcer til udvikling
af andre typer medlemsarrangementer, f.eks. fælles arrangementer på tværs af regionerne, mere
samarbejde og fælles aktiviteter med DS´s regioner. Med to-årige generalforsamlinger vil Seniorsektionen
følge de to-årige repræsentantskabsmøder i DS og vil eventuelt have mulighed for at afholde årsmøde uden
overnatning de år, hvor der ikke skal være generalforsamling.
Der blev givet udtryk for ros og opbakning til bestyrelsen for at have modet til at fremsætte dette forslag,
som har været diskuteret flere år, og som forhåbentlig giver mulighed for at prioritere lokale
arrangementer, som er ryggraden i Seniorsektionens arbejde.
Der blev givet udtryk for skepsis i forhold til, om bestyrelsen får mindre at lave, når der med vedtagelsen af
to-årige generalforsamlinger skal laves nye typer af medlemsarrangementer. Endvidere ønske om flere
midler til regionerne og givet udtryk for at en skævdeling af midlerne mellem regionerne ikke må gå ud
over de enkelte regioners mulighed for at gennemføre arrangementer
Der blev efterlyst en prognose for hvor mange potentielle medlemmer, der er til Seniorsektionen. En sådan
prognose er ikke lavet endnu. Bestyrelsen vil rette henvendelse til DS herom.
Der findes ingen egentlig opgørelse over hvor mange, der melder sig ud når de pensioneres/går på
efterløn.
Mads Bilstrup oplyser, at regionerne hver måned gennemgår udmeldelser af DS, og at overgang til pension
og efterløn er den primære årsag til udmeldelse. Afgangen vil formentlig toppe i 2019
Bestyrelsen giver udtryk for at rekruttering og fastholdelse skal løses i fællesskab med DS regionerne, at det
bør være et væsentligt indsatsområde for den nye bestyrelse. Seniorsektionen skal være tydlige om, hvad vi
kan tilbyde til nye medlemmer og have fokus på, at Velkomstskrivelse/folder kommer ud til potentielle
medlemmer.
Forslaget vedtages med 4 stemmer imod.

Med vedtagelsen af vedtægtsændringen § 3 konsekvensrettes i § 7 stk. 1 antal valg til bestyrelse og
suppleanter. Endvidere vedtages ændring af § 6, således; der afholdes årsmøde i forbindelse med den
ordinære generalforsamling med oplæg om relevant emne, socialt samvær og ev. besøg i lokalområdet.
Endvidere vedtages at der tilføjes nyt stk.3, hvoraf det fremgår, at bestyrelsen inden for budgettet kan
planlægge og afholde 1-dags årsmøde eller andet større arrangement i ulige år
Pkt. 7.
Bjarne Trier fremlægger budget for 2018. Oplyser at der vil blive foretaget en revision af budgettet lige før
sommerferien, er der penge til overs vil det blive meldt ud til regionerne mhp. en fordeling. Vi ved først slut
november, om vi får en ekstrabevilling.
Endvidere forelægges som konsekvens af, at generalforsamling fremover kun holdes hvert andet år, forslag
til budget for 2019 og 2020. Bestyrelsen har lavet to forslag, anbefaler at der tages stilling til forslag 1, idet
forslag to rummer en ekstra bevilling på 100.000 som er søgt, men som først behandles på
repræsentantskabsmødet i efteråret.
Bestyrelsen vil lave et revideret budget, som omfatter de vedtagne vedtægtsændringer med to-årige
generalforsamlinger og nye aktiviteter som konsekvens heraf. Her vil det også fremgå om og hvordan, der
kommer flere midler til regionerne og hvordan en fordelingsnøgle kan se ud.
Budgetforslag for 2018 godkendes.
Budgetforslag 1 for 2019 og 2020 godkendes.
Pkt. 8.
Eva Hallgren vælges med akklamation til formand.
Pkt. 9.
Bjarne Trier Andersen er jf. vedtægtsændring på valg, modtager genvalg og vælges med akklamation.
Pkt. 10.
Der skal jf. vedtægtsændring foretages nyvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Det fremgår af vedtægterne at
der skal vælges en fra hver region.
Kandidater er:
Anne-Grethe Andersen, Nord, Birte Frank, Syd, Ingerlise Jensen, Øst, Anne Møller, Øst og Helle Dalsgaard,
Øst.
Valgt:
Der foretages skriftlig afstemning om bestyrelsesposten til Øst. Blev afgivet 63 stemmer og Ingerlise Jensen
blev valgt.
Anne-Grethe Andersen, Nord, og Birte Frank, Syd, vælges uden modkandidater

Eva Halgren takker Anne Kirstine Thomsen, som har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen for et godt
samarbejde.
Pkt. 11
Der skal som konsekvens af vedtægtsændring vælges 4 suppleanter.
Suppleantkandidater er:
Anne Møller, Øst, Helle Dalsgaard, Øst, Gunhild Svanevik, Syd.
Helle Dalsgaard, Øst ønsker at være 3. suppleant, der trækkes herefter lod mellem Anne Møller, Øst, og
Gunhild Svanevik, Syd, om pladsen som 1 og 2 suppleant.
1. suppleant: Anne Møller, Øst.
2. suppleant: Gunhild Svanevik, Syd.
3. suppleant: Helle Dalsgaard, Øst.

Pkt. 12.
Kandidater til repræsentantskab:
Bjarne Trier Andersen, Øst, Ingerlise Jensen, Øst, Anne Møller, Øst.
Der foretages skriftlig afstemning, hvor afgivet 63 stemmer.
Bjarne Trier Andersen vælges som repræsentant, Ingerlise Jensen vælges som suppleant.
Pkt. 13:
Udgår. Der er pt. ingen udvalg.
Pkt. 14.
Bestyrelsen fremlægger en udtalelse i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, hvori der gives
udtryk for Seniorsektionens opbakning til kampen for ”Én løsning for alle”. Bestyrelsen anbefaler, at den
sendes til DS med hilsen og billede fra Seniorsektionens generalforsamling.
Udtalelsen vedtages med akklamation.
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