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Seniorsektionen - Dansk Socialrådgiverforening  
 
Referat bestyrelsesmøde mandag den 17. september 2018 kl. 10.15 – 16.00 i 
Mødefabrikken, Lumbyvej 17 F, 5000 Odense.  
I mødet deltog: Eva Hallgren (EH), Gunhild Svanevik (GS), Ingerlise Jensen (ILJ), Anne Møller 
(AM), Anne-Grethe Andersen (AGA), Birthe Frank (BF) og Bjarne Trier Andersen (BTA). 
  
1. Godkendelse af dagsorden  

• godkendt 
 
2. Mødeleder og referent jf. turnusordning  

• Birte Frank dirigent og Bjarne Trier Andersen referent 
• Næste gang er BTA dirigent og GS referent. 

 
 
3. Meddelelser  

• EH orienterede om, at Seniorsektionen sendte bårebuket til Jørgen Kunstmanns 
bisættelse. Ingelise m.fl. fra Øst deltog og savnede DS’ fane.  

• Vi konkluderer, at det fremover er Seniorsektionen selv, der i givet fald 
låner/henter/bringer fanen i Toldbodgade/Regionskontoret. 
  

4. Regnskab og budget  
 

• BTA omdelte og gennemgik det udsendte statusregnskab pr. 31.8.2018 
• Øst forventer med den nuværende planlægning at overskride budgettet med 7.-8.000 

kr. Arrangementsgruppen opfordres til at se, om der kan skrues lidt på 
deltagerbetalingen til julefrokosten, og der kan måske også findes midler ved evt. 
mindreforbrug på øvrige regioners arrangementer og bestyrelsen. I sidste ende kan det 
blive næste års tildeling, der må holde for. 

• I forhold til kontorhold bevilges kassereren 1 sæt printerpatroner om året – ca. 400 kr. 
Hvis andre har konkrete større udgifter, ansøges ved henvendelse til formanden. 

• Da det af hensyn til arrangementsgruppernes planlægning kan være hensigtsmæssigt 
tidligt at kende rammerne for 2019, besluttes følgende foreløbige ramme: 

- Nord 25.000 
- Syd 23.000 
- Øst 35.000.  

• På decembermødet vedtages endeligt budget 2019. BTA udarbejder forslag hertil. 
 

 
 
5. Nyt fra regionerne  

• Syd 
- Der er arrangement 25/9 og 29/10. Julefrokost 6/12. 
- Møde 1/10 i arrangementgruppen med planlægning af næste år. Birgitte Bjerre 

udtræder herefter af arrangementsgruppen.  
• Nord 

- Arrangement 18/9 og 31/10. Julefrokost 6/12. 
- 6/11 møde i arrangementsgruppen med 2 nye medlemmer. Kirsten Madsen og 

Dorthe Perra. 
• Øst 

- 25/10 arr. Ældresagen og Sundholmens kulturfabrik. 5/12 julefrokost 
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- En gruppe er ved at planlægge arrangement i Holbæk næste år 
- Anne Dahl Pedersen er nyt medlem af arrangementsgruppen 

 
• Procedure ved formidling af Nyhedsbreve til medlemmerne  

- EH repeterer at vi udsender januar og august. 
- I Toldbodgade er det Jan Sylvest, som står for at sende Nyhedsbrevene ud 

samlet. Så fremover sendes Nyhedsbrevet direkte til Jan Sylvest 
js@socialraadgiverne.dk   

- Også når det gælder remindere om medlemsarrangementer er det Jan Sylvest vi 
sender til.  

- Eva Hallgren og Charlotte Holmershøj sættes på CC ved mail til Jan Sylvest. 
 
6. Opfølgning på drøftelse om aktiviteter frem til generalforsamling 2020.  

• Årshjul 
- Udkast til årshjul blev godkendt.  
- Alle bedes løbende komme med tilføjelser og årshjulet skal revideres løbende og 

medbringes på hvert bestyrelsesmøde 
 

• Seniorsektionen som ”politisk aktør” 
- EH havde ikke fået talt med Janne Tynell fra kommunikationsafdelingen endnu, 

men gave nogle foreløbige input.   Udgangspunkter er, at vi som afgåede fra 
arbejdsmarkedet kan bringes mere i spil i forskellige sammenhænge. Fx 
mentorer, kommentarer til politiske udspil osv. Indsatsen skal også understøtte, 
at DS får mere for pengene/tildelingen til seniorsektionen 
 
Fra brainstorm kan nævnes: 

 vi kunne give input til hvordan vi skaffer seniorerne på arbejdsmarkedet 
bedre forhold på arbejdspladserne. Hvordan sikrer vi nogle forhold, hvad 
er vigtigt, hvad ville vi gerne selv have haft osv. Vi kunne også arbejde 
med, hvordan fx TR kan være med til at lette overgangen til 
pensioneringen. 

 måske kunne det være understøttende, at Seniorsektionen havde 
medlemmer/observatører i fx Hovedbestyrelsen. 

 Medtilrettelæggere af temamøder blandt nyligt pensionerede/snart 
pensionerede i DS-regionerne. 

 vi skal også forberede os på, hvordan vi ”omfavner” robotterne og ser på 
fremtidsmulighederne på ældreområdet.  

 Måske vi også skal forberede os på et scenarium, hvor man netop på 
grund af den teknologiske udvikling ikke kommer til arbejde så længe, og 
at der på sigt bliver en slags borgerløn. 

 
Konklusion: 
 EH kontakter Janne Tynell om at deltage på vores næste møde i 

december 
 EH kontakter de nyvalgte regionsformænd om et fællesmøde i 1. kvartal 

2019. (vi og de skal afklare, hvem der deltager i mødet fra hver side). 
 Bl.a. ovennævnte drøftede emner kan indgå i møderne med regionerne i 

1. kvt.  
 

• Skal Seniorsektionen formidle mentorer til unge socialrådgivere?  

mailto:js@socialraadgiverne.dk
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Punktet udspringer af et formandsmøde, hvor en socialrådgiver efterspurgte at nogle 
seniorer stiller sig til rådighed som mentorer.  

- Vi kunne også spørge de studerende SDS om deres overvejelser om behov. 
- På Facebookgrupperne for socialrådgiverne er det ofte meget konkrete faglige 

spørgsmål, der fylder. 
- Konklusion: Vi sætter det på dagsordenen på mødet med Regionerne. 

 
• Drøftelse af konkretisering af, hvordan vi kan understøtte rekruttering og 

fastholdelse af seniormedlemmer (se referat fra sidste møde) 
- vi skal have styr på, hvad medlemmerne får af materialer/oplysninger vedr. 

Seniorsektionen når man forlader arbejdsmarkedet.  
- Snak med Janne Tynell om pop-up-besked på hjemmesiden, når man vil 

udmelde sig af DS 
- Skal vi arbejde for at man aktivt skal melde sig ud, når man overgår til senior. 

Evt. give det første kvartal som seniormedlem gratis 
- vi kan gøre reklame for Seniorsektionen på regionsgeneralforsamlingerne. 
- måske også tænke mere i hjemmesiden, så der på forsiden var et hint til at 

være medlem af Seniorsektionen.  
- Vi bør også være mere synlige i Socialrådgiveren med reklamer osv. Både faste 

reklamer men også gerne indlæg fra medlemmer/bestyrelsen. Vi skal også sørge 
for at få vores egne arrangementer i kalenderen i Socialrådgiveren. 

- HK udsender et brev til medlemmer, der nærmer sig pensionsalderen. Ville det 
være en idé i DS? 

Konklusion: vi taler med Janne Tynell på næste møde om muligheder for 
synliggørelse 
 

• Drøftelse af samarbejdsmuligheder med Historiegruppen: indhold, form, 
økonomi.  

- Fra brainstorm kan nævnes: 
- Man kunne skrive noget fra fx om fraktionerne og konflikten osv. i 70-80-erne. 
- Evt. lade arrangementsgrupperne invitere til en snak/info/inspiration om 

historien og om at skrive.  
- Man kunne skrive om ”Da bistandsloven kom!” 
- Det kunne være interessant at få skrevet Kredsforeningernes historier. Her må 

der være en række lokale tidligere bestyrelsesmedlemmer, 
redaktionsmedlemmer fra lokalblade, aktivister m.fl. som kunne bidrage. 
 
Konklusion: Vi foreslår regionerne på mødet i 1. kvt. at tilstræbe at få skrevet 
de gamle kredsforeningers historie. Fx starte med et fællesmøde faciliteret af 
bl.a. Historiegruppen. Der kan så i bedste fald formere sig forskellige grupper 
der arbejder med bidrag, som kan lægges på hjemmesiden og evt. formidles på 
andre måder.  

 
7. Revidering af medlemsfolder v/ Ingerlise.  

• ILJ omdelte udkast og der blev foretaget nogle tilpasninger.  
• Bl.a. nogle statements på forsiden om at ”vi tilbyder fagligt fællesskab”, ”kontakt til 

kolleger” og ”kontakt til faget”. Kontingentstørrelsen indskrives på sidste side. 
• Vi skal sikre, at pjecen også bruges i andre sammenhænge end sammen med 

velkomstbrevet. (regionsgeneralforsamlinger, til TR til brug på arbejdspladsen, 
medlemsmøder mv.).   
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• Når pjecen er færdig sender EH den til Kirsten Nielsen i Sekretariatet, så den udsendes 
sammen med Velkomstbrevet. EH sender også til regionsformændene når de er valgt 
med forslag om at bruge den på medlems- og TR-møder 

• ILJ beder Birgit Barfod om at få trykt ca. 70 eksemplarer (10 til hvert 
bestyrelsesmedlem), som vi kan have med i forskellige sammenhænge. 

 
8. Indledende drøftelse af foreløbige rammer, indhold m.v. til årsmøde 2019.  

• Drøftet indholdsforslag, bl.a. 
• ”Rigets tilstand” ved ny DS-formand Mads Bilstrup.  
• Majbrit Berlau (hvad laver du nu?) 
• Jan Sjursen,  
•  ”Det gode seniorliv” 
• Besøg i en ”ghetto”. Vollsmose kunne være en mulighed – måske samles i kirkeladen. 

Der findes et Vollsmosesekretariat, som kunne kontaktes.  
 
Konklusion: 

• BF stikker en finger i jorden hos Vollsmosesekretariatet. Tidspunkt midt marts til midt 
maj. DS´formand og næstformand inviteres også til kort oplæg om ”Rigets tilstand” 

• Plan B kan være Jan Sjursen + nogle flere. Fx gadejurist eller gadepræsten i Odense.  
• Sættes på dagsordenen til næste møde. 

 
 
9. Ajourføring af vores hjemmeside, herunder kommende arrangementer.  

• I arrangementskalenderen i Socialrådgiveren og på hjemmesiden kan ved 
arrangementerne evt. tilføjes ”læs nærmere i Seniorsektionens Nyhedsbrev”.  
Konklusion: Vi strammer os an og husker at udfylde skabelonen som sendes til 
Charlotte Holmershøj ch@socialraadgiverne.dk så vi annoncerer arrangementer både på 
hjemmesiden og i Socialrådgiveren.    

 
 
 
10. Eventuelt.  

• EH undersøger om HB har godkendt vedtægtsændringerne, og hvornår de kommer på 
hjemmesiden. 

• Besluttet at BF sørger for et par flasker vin til Anne Kirstine Thomsen med tak for 
indsatsen i bestyrelsen (max. 500 kr.).   

• På næste møde sætter vi punkt på dagsordenen om vi skal søge at få repræsentation 
(evt. observatør) i HB.  
 

11. Næste møde 
• holdes tirsdag den 4. december 2018 kl. 11.00 i DS, Toldbodgade, København. 
• Mødet afsluttes med julefrokost.  

 
Ref. BTA 

mailto:ch@socialraadgiverne.dk

