
Referat af bestyrelsesmøde i Seniorsektionen 
afholdt i Mødefabrikken i Odense den 10. september 2019 

Til stede er: Eva Hallgren (EH), Ingerlise Jensen (ILJ), Anne Møller (AM), 
Anne-Grethe Andersen (AGA), Bjarne Trier Andersen (BTA), og Gunhild Svanevik (GS). 

Afbud: Birte Frank Hansen. 

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden. 

• Dagsorden er godkendt. 

Ad. 2: Mødeleder og referent. 

• Mødeleder: Anne Møller  
• Referent: Gunhild Svanevik. 

Ad. 3. Meddelelser. 

• Der er ingen meddelelser. 

Ad. 4. Budget og regnskab. 

• BTA gennemgik statusregnskab per 30.08.2019. Regnskabet ser fornuftig ud og tages 
til efterretning. 

Ad. 5. Drøftelse af henvendelse fra Faglige Seniorer om medlemskab. 

• Faglige Seniorer er interesseorganisation for de tidligere LO-forbunds seniorklubber, der 
er pt. 12 medlemsforbund tilknyttet. Faglige Seniorer arbejder med to hovedopgaver: 

1. at varetage medlemmernes ældrepolitiske interesser 
2. at understøtte aktiviteter og fællesskaber i klubber, sektioner og kommunegrupper. 

Pris for et medlemskab er: 5 kr. per medlem. 
Det fremgår af mødet med Palle Smed, at Faglige Seniorer har taget kontakt til tidligere 
FRF-organisationer, bl.a. Dansk Sygeplejeråd, mhp. samarbejde. EH har i den 
forbindelse rettet henvendelse til formanden for Seniorer i Dansk Sygeplejeråd og aftalt 
et møde den 02. oktober mhp. på en drøftelse af emner af fælles interesse. 

• Konklusion: EH deltager i Faglige Seniorers kongres den 22-23. oktober 2019. 
Formålet er: at blive klogere på, hvad Seniorsektionen kan få ud af et medlemskab, og 
hvad vi kan bidrage med.  

 

Ad. 6: Nyt fra regionerne. 

• Der har været afholdt fællesmøde med de tre arrangementsgrupper i formiddag, der er 
enighed om, at det har været et godt og udbytterigt møde. 

• Der foreligger særskilt referat fra mødet, hvor også aktuel status fra regionerne indgår. 
• Det fremgår af kommissorium for arrangementsgrupperne: at der skal holdes et 

fællesmøde mellem bestyrelsen og arrangementsgrupperne mindst hvert andet år.  

Ad. 7: Aktuel status på deltagelse i Socialrådgiverdage 2019. 



• Alle fra bestyrelsen deltager i Socialrådgiverdage. Det besluttes at invitere 3. suppleant 
Helle Dalsgaard til at deltage.  Der deltager endvidere 9 menige medlemmer med 
økonomisk tilskud fra Seniorsektionen. Der var plads til 10 personer, 10 har tilmeldt 
sig, en har meldt fra. Der deltager ingen fra arrangementsgrupperne. 

• Seniorsektionen deltager med en Workshop. AM og BTA arbejder videre med 
planlægning af denne. Folderen: ”Velkommen til Seniorsektionen” deles ud til 
interesserede.  

• Reception: Alle bestyrelsesmedlemmer deltager, ILJ undersøger muligheden for at få 
lavet en T-shirt med logo til lejligheden, er det muligt bestilles 20 stk. 
EH. sørger for vin og chips til receptionen. 
ILJ, AGA, BFH og GS sørger for Flipovers vedr. arrangementer i regionerne i foråret 
2020. BTA. sørger for PowerPoint: ”Det er ikke så slemt at blive gammel” af Poul Erik 
Tindbæk.  
ILJ. medbringer folderen: ”Velkommen til Seniorsektionen” som deles ud til 
interesserede. 

Ad. 8. Generalforsamling og Årsmøde i Svendborg 2020. 

• Der afholdes Generalforsamling og Årsmøde i Svendborg den 21. og 22. april 2020. Der 
afholdes bestyrelsesmøde samme sted den 20. april. 

• Vi bor på Svendborg Danhostel Vestergade 45, 5700 Svendborg. 
• Temaet for Årsmødet bliver Fattigdom. Forslag til hovedtaler: Preben Brandt eller Jan 

Sjursen. Aftalt at der tages endelig stilling ti, hvem der skal holde talen på 
bestyrelsesmøde den 18. november, mhp. at bestyrelsen overvejer andre emner. 

• Forslag til underholdning: Bodil Jørgensen, Annika Åkjær, andre ideer overvejes, og der 
tages endelig stilling den 18. november på bestyrelsesmødet. 

• Vi får en omvisning på Svendborg Museum, (Forsorgsmuseet) den 22. april 2020 kl. 
10.00. 

• Der bestilles sandwich og vand til frokost den 22. april, frokost kan spises i haven på 
Forsorgsmuseet.  

• EH. laver forslag til tidsplan, frem til generalforsamlingen, til næste bestyrelsesmøde. 
 

 

 

Ad. 9. Opfølgning på møde mellem BTA. og Jan Sylvest om medlemstilgang og  –
afgang. 

• Umiddelbart ser det ud som om det vigtigste arbejde ligger i at fastholde medlemmerne 
i Seniorsektionen, der gøres et stort arbejde i DS for at kontakte medlemmer, der er på 
vej til pension og til potentielle seniormedlemmer der ønsker at melde sig ud.  

• EH og BFH har ikke har haft mulighed for at se og drøfte de udleverede statistikker. 
• Konklusion: Punktet sættes på dagsordenen til næste møde, hvor vi bl.a. skal drøfte: 
• Om der er et mønster vi kan gøre noget ved i udmeldingerne. 
• Hvordan Seniorsektionen kan blive mere synlige. 
• Kontakt til Jane Tynell mhp. at høre, hvordan DS arbejder strategisk med rekruttering 

og fastholdelse af medlemmer. 



Ad. 10. Årshjul: 

• Ajourføres ved næste bestyrelsesmøde med tidsplan indtil generalforsamling. 
• Er allerede i dag besluttet at lægge et bestyrelsesmøde den 18.02.2020. Mødet 

afholdes i Toldbodgade. 

Ad. 13. Eventuelt. 

• Der er intet til eventuelt. 

Ad. 14. Næste møde. 

• Næste bestyrelsesmøde er: den 18.11.2019 kl. 11.00 i Toldbodgade. Der er møde fra 
11.00-14.00, herefter spiser vi julefrokost. 

 

Ref.  
Gunhild Svanevik. 


