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Referat fra bestyrelsesmøde i Seniorsektionen, mandag den 18. november 2019 kl. 11.00 i DS,
Toldbodgade 19 A, 1253 København K.
Til stede er: Eva Hallgren (EH), Ingerlise Jensen (ILJ), Anne Møller (AM), Anne-Grethe Andersen (AGA),
Gunhild Svanevik (GS) og Bjarne Trier Andersen (BTA).

1. Godkendelse af dagsorden
 godkendt
2. Mødeleder og referent
 Mødeleder BF; referent: BTA
3. Meddelelser
Vi har uopfordret modtaget tilbud om foredrag fra Henning Frandsen.


Det tilgår arrangementsgrupperne og EH kvitterer for tilbuddet

4. Budget og regnskab
 BTA gennemgik statusregnskab og budget. Det ser fornuftigt ud – 78.000 kr. til resten af året. På
næste møde i februar 2020 foreligger regnskab 2019 og vi reviderer budget 2020.
 Arrangementsgrupperne har umiddelbart samme tildeling 2020 som i år. Der kan indsendes evt.
forslag til ændring forud for næste møde, ligesom Nord og Øst med fordel kan udarbejde et
detailbudget ligesom Syd har gjort i 2019.
5. Opfølgning på Seniorsektionens deltagelse i Socialrådgiverdage.
 Tilskudspersonerne var glade – der deltog dog kun 6 ud af de 10 bevilgede.
 Workshoppen fungerede godt – godt med rundkreds, det gav gode og aktive deltagere.
 Receptionen var hyggelig – og der var god tilslutning. Vi var synlige via vores røde T-shirts.
 Konklusion: vi generelt synlige på SD-19. Evt. overveje næste gang, at der reserveres et seniorbord
næste gang ved mødets start, frokost første dag og aftenmiddagen. , så der er et tilbud om tættere
fællesskab.
6. Nyt fra regionerne
 Nord: 25. februar arrangement på Moesgaard (Pompeji-udstilling). Holder kun 2 arrangementer i forår
2020. Et af arrangementerne bliver formentlig 16. – 17. juni på Livø (med overnatning) i samarbejde med
Syd. Prisen vil nok blive ca. 1000 kr. pr. person (værelse, forplejning og færge) (halvdelen til
egenbetaling). Man kunne overveje at undersøge, om foredragsholderen nævnt under pkt. 3, kunne
være et godt supplement. 27 tilmeldt årets julefrokost.
 Syd: har arrangement enten 24., 25. eller 26. februar. Forsøger at undgå i hvert fald 25., hvor Nord
måske trækker deltagere fra Syd. Overvejer også tur til Flensborg 3. juni eller i efteråret. Arrangerer
derudover fællestur til Livø sammen med Nord. 36 aktuelt tilmeldt årets julefrokost.
 Konklusion: Syd og Nord arbejder videre med Livø-arrangementet, der bliver en slags prøveballon i
forhold til at udvikle arrangementerne.
 Øst: Planlægger i uge 5 eller 6 besøg på børne-/voksen Hospice. Derefter besøg i den russiske kirke i
Bredgade. ”Frak” – et socialpædagogisk tilbud på Nørrebro og Herlufsholm i Næstved overvejes til
kommende arrangementer. 75 tilmeldt årets julefrokost.
 BTA henleder opmærksomheden på den udsendte fordelingsliste af seniormedlemmer på postnumre
kan bruges som et arbejdsredskab i arrangementsgrupperne.

2
7. Drøftelse af medlemskab af Faglige Seniorer.
 Eva orienterede fra de faglige seniorers hovedbestyrelsesmøde den 23.-24.09.19 og Kongres den
22.-23.10.19. Det var en god og spændende kongres med god mundtlig beretning fra formanden.
Socialrådgiver Carsten Riis er tilknyttet de faglige seniorer og bl.a. i redaktionen for faglig håndbog.
BUPL har meldt sig ind, og DSR overvejer, men afventer regionalisering af FH. Dansk
Jernbaneforbund er også på vej til at melde sig ind og EH anbefaler at vi i DS også gør det. Faglige
seniorer er den næststørste ældreorganisation og mere politiske end Ældresagen, og der er for det
enkelte medlem mulighed for at deltage i lokale medlemsarrangmenter på tværs af
fag/fagforeninger. Der er også mulighed for at søge støtte til diverse aktiviteter. Alle medlemmer får
også Seniorhåndbogen. I digital udgave er den gratis. Vi har ikke aktuelt prisen for papirudgaven. Det
koster 5 kr. pr. medlem pr. år at være medlem – dvs. ca.. 5.500 kr. for DS. EH har aftalt med formand
Mads Bilstrup, at hvis bestyrelsen anbefaler medlemskab, så skal vi lige afklare om det skal
konfirmeres i FU eller HB.
 Konklusion: Bestyrelsen anbefaler FU, at Seniorsektionen tilmelder sig faglige seniorer.
8. Generalforsamling og Årsmøde i Svendborg den 21.-22. april 2020.
Drøftelse af program og tidsplan.
o BF: vi skal være obs på, om der er sat tid nok af på Forsorgsmuseet – der er også en udstilling
på 1. sal museet, som man kan bruge tid på selv. (ikke en del af den guidede tur).
o Forsorgsmuseet ligger i gåafstand fra Vandrehjemmet. Vi går tilbage til vandrehjemmet og
får vores sandwich. Eller hvis det er godt vejr, kan vi hente og spise sandwich i museets have.
o EH har udarbejdet et fint udkast til overordnet tidsplan
o EH og BTA koordinerer annoncering og skrivelse om tilmelding, betaling osv.
o EH går i løbet af januar i gang med udkast til beretning. Den drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
o Beretningerne fra de enkelte arrangementsgrupper skal være korte – dato og overskrift.
 EH kontakter Anne Jørgensen, regionsformand Syd om at være dirigent.
 EH inviterer næstformand Ditte Brøndum til at deltage i generalforsamlingen og sige lidt om ”rigets
tilstand”.


Emner til oplægsholder blev drøftet, og her var bl.a. følgende i spil: Robert Olsen, Kofoeds Skole,
Laila Walther, spiseforstyrrelse, Jakob Mai, Forsorgshjemmet Østervang, den gyldne socialrådgiver
Rene Nielsen, SAND, Rasmus Willig, Nana Mik Meyer, Ditte Brøndrum, Preben Brandt, Jann Sjursen.
Konklusion: EH kontakter: Rene Nielsen, Jann Sjursen og Rasmus Willig for at høre om de kan, pris
mv.



o

Budget for årsmøde og generalforsamling
o BTA fremlagde udkast til budget. Andrager ca. 75.000, hvor der er budgetteret overordnet
med 110.000. Så der er plads til justeringer.
Aftalt at BF afklarer med værelser, så vi endeligt kan tage stilling til, hvor mange enkeltværelser og
dobbeltværelser vi kan annoncere. Det er efterfølgende afklaret, at der er i alt 63 værelser. Nogen er
dobbeltværelser og andre 4-sengsværelser. Og vi lægger jo selv beslag på 8 af værelserne.

9. Medlemstilgang og -afgang
Er der et mønster i udmeldelser, som vi kan gøre noget ved? Hvordan kan Seniorsektionen blive mere synlig?


EH har talt med kommunikationschef Janne Tynell, som desværre ikke kunne deltage i dag, men
gerne næste møde 18. februar, hvilket vi siger ja-tak til. EH aftaler. Umiddelbart vil vi gerne være
mere synlig i bladet med vores arrangementer mv. Vi kan også overveje selv at skrive indlæg.
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Nogle medlemmer efterlyser, at man kan blive medlem før man går på pension. Det skal i givet fald
drøftes med FU og HB, da det har mange implikationer. Måske også undersøge, hvad det indebærer i
organisationer, hvor de har denne ordning. Vi har allerede nogle få, som af uransagelige grunde er
seniormedlemmer, selv om de fortsat er i arbejde. Nogle organisationer – fx DSR og Magistrene –
her et man automatisk medlem af seniorsektionen, når man når fx 60 år. EH spørger BUPL, DSR og
SL om deres erfaringer.

10. Årshjul.
 BTA justerer i forhold til faldne bemærkninger.
11. Eventuelt.
 Opfordring til at tilmelde sig DS kampagnen Tid til Socialt arbejde. Vi tager et gruppefoto med
skiltene om mere tid og lægger på Facebook (BTA).
12. Næste møde holdes tirsdag den 18. februar 2020 11-16 i Toldbodgade.

Referent BTA

