Referat af bestyrelsesmøde i seniorsektionen, torsdag den 31. januar
2019 i Dansk Socialrådgiverforeningens lokaler, i København.
Tilstede: Anne Møller, Anne-Grethe Andersen, Birthe Frank, Bjarne Trier
Andersen, Eva Hallgren, Gunhild Svanevik og Ingerlise Jensen.
Charlotte Holmershøj, konsulent i sekretariatet og vores kontaktperson deltager under pkt. 13.
Ad 1) Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
Ad 2) Valg af mødeleder og referent.
Mødeleder: Gunhild
Referent: Ingerlise
Ad 3) Meddelelser
– Bjarne uddeler medlemslister for de tre regioner og understreger, at det er fortroligt
materiale. Listerne må ikke ligge fremme og må ikke være tilgængelige for andre.
Seniorsektionen har i alt 1135 medlemmer.
– Eva har drøftet vores ønske om, at Seniorsektionens formand bliver 'født' medlem af DS'
Repræsentantskab med Charlotte: Tilpasning af vores og DS's vedtægter skal drøftes på vores
næste generalforsamling 2020, og der skal laves forslag til ændringer af vedtægter til
fremlæggelse på REP 2020.
– Mht til ændring af vedtægter om urafstemning, således at seniormedlemmer også kan
stemme til valg af regionsformand, skal vi ikke foretage os noget, da der fra Hovedbestyrelsen
kommer ændringsforslag herom på REP20.
– Vores ønske om at deltage på Socialrådgiverdage til studenterpris kan ikke afklares på
nuværende tidspunkt. - Det aftales at orientere om Socialrådgiverdage i næste Nyhedsbrev,
som udsendes august 2019(se også pkt. 11)
Ad 4) Regnskab og budget.
– Bjarne har medtaget regnskab for 1. januar til 31. december 2018. Det viser et merforbrug
på 6.837,36 kr. Alt i alt et bedre resultat end forudset. Regnskabet godkendes, og det vil blive
gennemgået på næste møde i forbindelse med drøftelse af budgettet for 2019.
– Ingerlise, Øst, fremlægger budget for 2019. Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.
Det aftales, at Nord og Syd sender deres forslag til budget til Bjarne, og at vi får en samlet
drøftelse af budgettet for 2019.
Ad 5) Nyt fra regionerne.
Birthe, Syd, oplyser, at der var 40 til en god julefrokost.
– Det annoncerede arrangementet i juni aflyses, og der arbejdes på et andet arrangement.
– Birthe glæder sig over, at der er 4 tilmeldte fra Øst til arrangementet på Trapholt den 28.
februar.
– Anne-Grethe, Nord, oplyser at der er 19 tilmeldte til arrangementet i februar.
– To medlemmer i Aalborg planlægger arrangement i marts med bl.a. besøg på den sociale
skadestue i Aalborg.
– I juni planlægges et arrangement til Endelave.

– Ingerlise, Øst, oplyser, at der var lidt over 100 medlemmer til julefrokosten. Det er
indtrykket, at der var stor tilfredshed med arrangementet.
– På næste bestyrelsesmøde skal dato for møde med arrangementsgrupperne fastsættes. Det
forventes at blive i efteråret 2019.
6) Årsmøde i Vollsmose, Odense den 24. april 2019.
– Birthe og Eva fremlægger rammeprogram for dagen:
Kl. 9.30 – 10.00 Kaffe/the m.v.
kl. 10.00 – 11.00 Oplæg
kl. 11.15 – 12.30 Ud og se / rundvisning v. beboerrepræsentant
kl. 12.30 – 13.15 Frokost
kl. 13.30 – 15.00 Paneldebat med højst 4 deltagere incl. en beboerrepræsentant.
– Der arbejdes videre med at finde folk, som kan deltage i paneldebatten, Eva kontakter Anne
Jørgensen, regionsformand i Syd (foreslås som ordstyrer), og Birthe kontakter folk i området.
Formand Mads Bilstrup har givet tilsagn om at deltage (evt. vedr. foreningens syn på
ghettoplanen og om retorikken generelt),
– Der udsendes invitation til arrangementet den 13. marts med tilmeldingsfrist den 3. april.
Ad 7) Fusion af velkomstbrev og folder v/Ingerlise
– Birgit, kommunikationsafdelingen og Ingerlise har udarbejdet et forslag, som gennemgås og
redigeres. Det aftales, at rettelserne indarbejdes i det nye velkomstbrev, og når det færdige
forslag forligger sendes det til bestyrelsen til endelig godkendelse.
– Vi aftaler, at den oprindelige folder bevares på den måde, at vi kan tage den med som
orienteringsmateriale, f.eks. på Socialrådgiverdage.
Ad 8) Generelt om udsendelse af materiale til medlemmerne.
– Jan Sylvest, administrationsafdelingen, anbefaler i en mail til Eva, at vi fremover samler de
halvårlige Nyhedsbreve hos en person, som sender dem til administrationsafdelingen. Det
aftales, at vi fremover sender dem til Eva (kopi til Charlotte), som sørger for
videreforsendelse.
– For at imødekomme ønsket om færre remindere til regionale arrangementer, aftales det, at
vi fremover sender invitationer til arrangementerne 5 uger før de løber af stablen. Øst følger
allerede den procedure, for region Syd og Nord træder det i kraft fra ”efterårssæsonen”.
Ad 9) Møde med de tre regionsformænd i Odense den 5. februar.
– Det aftales, at Anne, Eva og Birthe deltager i mødet.
– Ideer til mødepunkter kan bl.a. være:
– nedenfor nævnte supervisionsgruppe
– mentorordning
– fælles arrangementer med regionerne, herunder at arrangementsgrupperne evt. inviterer
til samarbejde med den enkelte regionsformand
– der efterlyses arrangementer i ”yderområderne”, f.eks. Bornholm og Lolland-Falster.

– work-shop på Socialrådgiverdage
– mulighed for lokale historiegruppe
– Rasmus, regionsformand i Øst, har sendt brev til medlemmerne af DS' seniorsektion Øst, en
forespørgsel om kompetencer som supervisor for TR’er (13 netværk). Anne, som har været
med i drøftelserne med Rasmus oplyser, at ni medlemmer har meldt sig.
Det vurderes, at der ikke vil være problemer med vores deltagelse i projektet, og at det er
regionerne, der står med ansvaret for gennemførelsen. Dog er der ud af de ovenfor nævnte ni,
der har meldt sig, tre som har egen virksomhed/lønnet arbejde, og dette drøftes videre i
regionen.
Ad 10) Opfølgning på drøftelse med Janne Tynell den 4. december 2018.
– Punktet udskydes til næste møde.
Ad 11) Deltagelse i Socialrådgiverdage 2019 den 30. - 31. oktober 2019 i Nyborg.
– DS melder overskriften på dagene ud i starten af februar.
– Vi forventer at deltage evt. med en reception.
– Drøftelser af forskellige underemner på dagen, herunder
– overgang til det gode seniorliv (dilemmaer, ny identitet, økonomi m.v.)
– TR-supervision
– Bjarne og Anne arbejder videre med at formulere forslag, med Eva på ”sidelinien”
Ad 12) Årshjul
– Bjarne indføjer nye punkter / opdaterer hjulet.
Ad 13) Evt.
– Bjarne har modtaget en mail fra DS vedr. spørgsmål om overgangen fra lønarbejde til
pension (samspil mellem diverse ordninger m.v.). Bestyrelsen har forskellige forslag vedr.
organisationer, som vil kunne svare på dette, f.eks. Ældresagen, PKA, evt. en bank
– Charlotte deltager under dette punkt.
– Vedr. skabelon til annoncering af arrangementer: Charlotte sender en ny skabelon til
bestyrelsen, som videreformidler den til arrangementsgrupperne.
– Udfyldte skabeloner sendes til Charlotte, som sørger for, at arrangementerne annonceres på
hjemmesiden. Hun beder om at vi beregner en frist på mindst 5 arbejdsdage.
– Charlotte sender en oversigt over deadline til annoncering i bladet.
– Ingerlise undersøger, om anmodning om annoncering i bladet kan sendes til Birgit,
kommunikationsafdelingen.
Ad 14) Næste møde: – mandag den 25. marts 2019 i Odense
– Birthe reserverer lokale kl. 10.15.
Den 9. februar 2019
Ingerlise

