
Seniorsektionen 

Dansk Socialrådgiverforening 

 

 

Nyhedsbrev fra Seniorsektionens bestyrelse. 

 

Kære seniormedlemmer. 

Som I ved, er vi i en helt særlig situation i denne tid på grund af Corona-

pandemien. Det har været nødvendigt at aflyse, ændre eller helt udelade 

påtænkte arrangementer i Seniorsektionen. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at sende dette Nyhedsbrev til alle medlemmer, 

hvor vi orienterer om den aktuelle situation og om muligheder for kommende 

aktiviteter. 

 

Generalforsamling og Årsmøde 2020 

Den planlagte generalforsamling og Årsmøde den 21. – 22. april på Svendborg 

Vandrehjem har desværre måttet aflyses. Dansk Socialrådgiverforenings 

Forretningsudvalg har givet dispensation til at udsætte generalforsamlingen og 

Årsmødet til afholdelse den tirsdag den 17. november – onsdag den 18. 

november 2020 på Svendborg Vandrehjem. Vi forventer at kunne afholde 

Årsmødet med samme indhold som det oprindeligt planlagt.  

Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil generalforsamlingen den 17. 

november 2020. 

Vi forventer at åbne for tilmeldinger via DS’ hjemmeside den 9. september 

2020.  

De, der var optaget på det planlagte Årsmøde i april, har fortrinsret til at 

deltage.  

Da vi når langt hen på året, før regnskab og budget fremlægges på 

generalforsamlingen, har vi valgt at lægge det frem på hjemmesiden. Du kan 

se regnskab 2018 og 2019 samt budget 2020 og forslag til budget 2021 og 

2022 på hjemmesiden via dette link 

https://socialraadgiverne.dk/faggruppe/seniorsektionen/nyt-fra-

seniorsektionen/  

 



 

Repræsentantskabsmøde 2020 

På Seniorsektionens generalforsamling skal der vælges to deltagere til DS’ 

Repræsentantskabsmøde REP20, som finder sted den 20. – 21. november 

2020 i Aarhus. Seniorsektionens formand er født medlem. Den anden deltager 

vælges af og blandt de fremmødte på generalforsamlingen. Det betyder, at der 

ikke er ret lang tid mellem vores generalforsamling og REP20 i forhold til at 

kunne sætte sig ind i materialet til REP20. 

Vi har derfor foreslået Forretningsudvalget, at de, der påtænker at stille op 

som repræsentant, forventes at kunne få adgang til materialet på samme 

tidspunkt som de øvrige repræsentanter. Det skulle gerne give en god 

mulighed for at kunne sætte sig ind i materialet. 

De, der påtænker at stille op til REP20, skal derfor give besked herom til Eva 

Hallgren på mail evahallgren@gmail.com senest den 15.10.20. 

 

Aflysning af arrangementer i foråret 2020 

Som følge af Corona-pandemien har det været nødvendigt at aflyse 

medlemsarrangementer, som var planlagt til afholdelse efter den 11. marts 

2020. Nogle af de aflyste arrangementer vil vi forsøge at afholde i foråret 

2021. Det gælder bl.a. turen til Livø. 

Under normale omstændigheder ville de tre arrangementsgrupper her i foråret 

være i gang med at planlægge efterårets arrangementer. Vi kan nok ikke 

opretholde den sædvanlig procedure med udsendelse af de tre nyhedsbreve i 

august med advisering om efterårets arrangementer, men vi skal nok give 

nærmere besked, når vi ved mere om, hvad der bliver mulighed for at 

arrangere.  

 

Faglige Seniorer 

I 2019 fik vi en henvendelse fra Faglige Seniorer med en invitation til 

medlemskab. Organisationen er oprindeligt en LO-organisation bestående af 

seniorsektioner fra de enkelte tilmeldte fagforbund. Efter fusionen mellem LO 

og FTF til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som trådte i kraft den 1. 

januar 2019, har Faglige Seniorer rettet henvendelse om medlemskab til en 

række tidligere FTF-fagforeninger bl.a. Dansk Sygeplejeråd, BUPL, Danmarks 

Lærerforening og altså også Dansk Socialrådgiverforening. Formanden har 

deltaget som gæst på et Hovedbestyrelsesmøde samt i Faglige Seniorers 

kongres i efteråret 2019.  



Faglige Seniorer tilbyder en lang række medlemsarrangementer lokalt i 

kommunerne. Desuden søger Faglige Seniorer politisk indflydelse på 

seniorpolitikken gennem kontakt til politikere og embedsmænd, der arbejder 

med seniorpolitik. 

Bestyrelsen mener, at det giver god mening af deltage i det faglige fællesskab 

for og med seniorer på tværs af faggrænser, og vi har derfor besluttet at 

melde os ind i Faglige Seniorer med virkning fra den 1. januar 2020.  

Faglige Seniorer udgiver hvert år en opdateret Seniorhåndbog indeholdende alt 

relevant lovstof på efterløns- og pensionsområdet samt et elektronisk 

nyhedsbrev, der udkommer ca. en gang om ugen. Man kan tilmelde sig 

nyhedsbrevet samt bestille Seniorhåndbogen på www.fagligsenior.dk 

Seniorsektionens medlemmer vil senere modtage et informationsbrev fra 

Faglige Seniorer med nærmere oplysninger om medlemsrettede tilbud.   

 

Og vi bringer en opfordring fra Historiegruppen 

Kære seniormedlem! 

Hvis også du i disse specielle Corona-tider går og reflekterer lidt over det hele 

- snart bekymringer, snart forhåbninger, snart nye idéer, snart sjove og gode 

oplevelser, snart savn, snart forvirring, snart… og hvis du ind i mellem tænker, 

at nogen af dine oplevelser, tanker eller overvejelser i din ændrede hverdag 

burde fastholdes, så har vi en god idé: 

Skriv det ned!  

Og send det også meget gerne til Historiegruppen i DS 

bjarne.trier.andersen@g.mail.com. Her vil vi samle skriverierne og bevare 

dem for eftertiden, bl.a. på vores site på www.socialraadgiverne.dk/historie. Her 

kan du også læse mere om Historiegruppen. 

Håbet er at få et tidsbillede netop nu, i den specielle tid vi gennemlever.   

Der er ingen formkrav til det indsendte. Det kan være kort eller længere. Skriv 

også gerne et par linjer om dig selv. Alder, uddannelsesår, tidligere 

arbejdsområde o.l.  

Og du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte os! 

På Historiegruppens vegne 

Bjarne Trier Andersen 

 

 

 



Afslutning 

Vi håber, at alle vores medlemmer har det godt, og at I får hverdagen til at 

fungere på den bedst mulige måde inden for de begrænsninger, som vi lige nu 

må affinde os med. 

Vi håber også, at de af jer, som har brug for en hjælpende hånd til praktiske 

gøremål som f.eks. indkøb har fået eller får den nødvendige hjælp fra 

pårørende, venner eller lokale støttegrupper.  

For de af jer, som er på de sociale medier, er der en stor mangfoldighed af 

tilbud om at mødes i de virtuelle rum. Det kan dog aldrig erstatte de 

personlige møder, men kan være en måde at holde kontakt til omverdenen på 

i en vanskelig tid. 

Hvis I har spørgsmål til dette Nyhedsbrev eller i øvrigt, så kontakt venligst Eva 

Hallgren på mail evahallgren@gmail.com eller på mobil 31 22 73 85. 

 

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne 

 

Eva Hallgren Bjarne Trier Andersen 

Formand  Kasserer 

 

 

 


