Referat af møde i seniorsektionens bestyrelse
den 13.maj 2019 i Toldbodgade, København K

1. Dagsorden
Godkendt

2. Ordstyrer og referent
Anne Møller er referent, Anne Grethe Andersen er ordstyrer

3. Meddelelser
Faglige seniorer har henvendt sig pr. mail til Eva Hallgren og inviteret til samarbejde. De ville
følge op telefonisk, hvilket ikke er sket. Så vi afventer.

4. Regnskab
Bjarne gennemgår regnskabet, det ser for nærværende rigtig godt ud, blandt andet fordi
udgifterne til temadagen i Odense har været begrænsede.

5. Evaluering af temadag i Vollsmose
Der er stor enighed om at arrangementet var særdeles vellykket. Mange positive
tilbagemeldinger fra deltagerne. Stor tak til Birthe Frank for det store arbejde. Birthe sender
en del af takken videre til de frivillige, der stillede op fra region syd.

En gennemgående ros, har været de to gåture i området. Ikke alene, var de informative og
velorganiserede organiseret af to dygtige beboerrepræsentanter. Det betød også meget at
komme ud og tale med gamle kolleger og fagfæller undervejs

Det blev fremhævet at pauserne, og frokosten var uformel med god mulighed for socialt
samvær på kryds og tværs.

Såvel gåtur som uformelle rammer tages i betragtning til kommende arrangementer.

Seniorsektionen havde med fordel kunnet markere sig mere, men det var på forhånd svært at
finde tid hertil i et presset program.

Janne Tynell har på et tidligere møde lovet at ”Socialrådgiveren” ville være repræsenteret i
Vollsmose. Desværre lykkedes det ikke.

6. Nyt fra arrangementsgrupperne
Øst og syd har et næsten færdigt program for efteråret. Nord planlægger efterårets program
den 14.5.19. I planlægningen tages højde for at der ikke er datomæssigt sammenfald.
Programmet kommer i nyhedsbrev i august.

7. Møde med arrangementsgrupperne
Eva fremsender referat fra sidste møde med arrangementsgrupperne til inspiration for
bestyrelsen.
Foreløbige punkter er:
-

Hvordan får vi flere deltagere

-

Hvor ofte kan vi gentage arrangementer

-

Hvordan får vi flere gode ideer fra medlemmerne.

Historiegruppen ønsker et samarbejde, når der skal tages hul på
kredsforeningernes historie
Kan skrivekursus, afholdt af historiegruppen, afprøves i en region som et
arrangement.
Arrangementsgrupperne beslutter selv, hvor mange der deltager i mødet.

8. Generalforsamling og årsmøde 2020
Region Syd, arrangerer næste møde i foråret 2020.
Der er brainstorm på temaer og geografi. Følgende er i spil:
Fuglsangcentret, Dalum Landbrugsskole, Svendborg vandrehjem og evt. et sted i Middelfat.
Temaer kan være Fattigdom, psykiatri og måske kombineret med kunst/kultur.

Syd spørger medlemmer/kolleger fra de involverede byer om forslag til steder vi kan besøge
med en stor gruppe.
Foreløbige datoer er uge 17: Den 21 og 22 april. Bestyrelsen holder formøde dagen inden.

9. Henvendelse om hjælp til at skrive en bog om børnehjem i 50’erne
Desværre har bestyrelsen ikke mulighed for at hjælpe eller kendskab til nogen, der kan. Eva
besvarer henvendelsen. Der henvises til Godhavn og Hanne Reintofts bøger.

10. Møde med Jan Sylvest og Bjarne Trier Andersen
Omdrejningspunktet har været fastholdelse af medlemmer. Kirsten Nielsen, sekretariatet
sender et grundigt og informativt brev ud til nye seniormedlemmer. Eva Hallgren og Birthe
Frank ser nærmere på uddelt materialet om udmeldelse.

11. Årshjul
Bjarne vedlægger revideret årshjul, der tilrettes efter beslutninger i overensstemmelse med
dagens møde.

12. Seniorsektionens hjemmeside
Charlotte Holmershøj sørger for at vedtægterne og bestyrelsens sammensætning
rettes til. Ingerlise Jensen vil fremadrettet stå for hjemmesiden.

13. Socialrådgiverdage
Bjarne Trier Andersen og Anne Møller har indsendt forslag. Der arbejdes videre, såfremt det
optages. Bestyrelsen har ageret baggrundsgruppe for socialrådgiverdage. Bestyrelsens
holdning er at workshops, bør være praksisorienterede.

I ”seniorworkshoppen” tages mulighed ønsker for politisk ageren op. Er det noget
seniorsektionen skal gøre eller har medlemmer ideer til aktiviteter med et
forandringsperspektiv.

Vi søger igen om mulighed for at seniorsektionens medlemmer kan komme med på
studenterpladser. Forhåbentlig kan det meldes ud i bedre tid i år. Dette har efterfølgende vist
sig ikke at være muligt. Bestyrelsen arbejder med forskellige modeller hvor seniormedlemmer
kan søge tilskud til deltagelse.

Bestyrelsesmedlemmerne deltager i dagene, nogen bor dog hjemme. Der kalkuleres med at
Anne og Bjarnes deltagelse betales via workshop og måske historiegruppen. Sidste kan der
kun håbes på. Bestyrelsesmedlemmer melder sig selv til og betaler i første omgang.

14 Evt.
Anne orienterer om TR supervision i øst.

15. Kommende møder
Næste møde er 10.september. Først møde med arrangementsgrupperne, efterfulgt af ordinært
bestyrelsesmøde i Odense.

Julefrokost og møde er 18.11. i Toldbodgade.

God sommer til alle

Anne Møller
15.maj 2019

