Referat af bestyrelsemøde i Seniorsektionen mandag den 24. august 2020.
Til stede: Anne, Anne-Grethe, Birte, Bjarne, Eva, Gunhild og Ingerlise
Ad 1: Godkendelse af referat.
Dagsorden godkendt – derudover behandles kassererens ansøgning om ny printer.
Ad 2: Referent og ordstyrer.
– Ordstyrer: Gunhild
– Referent: Ingerlise
Ad 3: Meddelelser:
– Siden sidst:
– Nord og Syd har udsendt Nyhedsbreve. Nyhedsbrev fra Øst kommer snarest.
– Aktuelt medlemstal: 1176.
– Anne orienter om, at hun, Malte, Dorte og Johnny har holdt møde med formand Rasmus
Balslev, region Øst, om muligheden for etablering af en mentorordning for
nyuddannede. Det aftales, at punktet tages med på vores generalforsamling den 17.
november efter oplæg fra ovennævnte. - Der lægges vægt på, at tilbudet vil ligge udenfor
seniorsektionens regi.
Ad 4: Budget og regnskab v/ Bjarne
– Bjarne fremlægger budget og regnskab for året til dato. Der er overskud på vores budget
p.g.a. aflyste arrangementer som følge af Covid 19. Han vil drøfte muligheden for at
overføre en del af beløbet til næste år, f.eks. tilskud til medlemmers deltagelse i
Socialrådgiverdage, med sekretariatschef Magne Vilshammer.
– Muligheden for en udvidelse af hyppigheden af de tilbudte arrangementer drøftes. Hvert
arrangement er forbundet med meget arbejde i form af at opsøge og lave aftaler med diverse
sociale/kulturelle institutioner, med oplægsholdere, finde egnede lokaler osv. Med andre ord
er 6 årlige arrangementer i hver region, hvad vi kan overkomme, og de er tilgængelige for
samtlige medlemmer. Derudover er der i alle 3 regioner mulighed for at mødes en gang
månedlig på henholdsvis Tobbers Madbar i Kolding, Folkestedet i Århus, Aktivitetscentret i
Holstebro og restaurant Karla i København. Se oversigt over aktuelle arrangementer på DS'
hjemmeside.
– Vi drøfter, hvilke bankkonti der kan anvendes af regionerne til indbetaling fra medlemmer
samt afregning m.v. Bankerne har restriktioner, som skal forhindre hvidvask, og det aftales,
at Bjarne arbejder videre med spørgsmålet.
Ad 5: Nyt fra regionerne:
– Der henvises til de aktuelle Nyhedsbreve fra Syd og Nord, samt til Øst's som er på
trapperne.
– Der er tilsyneladende problemer med at få nogle af udsendelserne ud til medlemmerne p.g.a.
sygdom. Eva går videre med sagen i DS.
Ad 6: Opsamling på planlægning af generalforsamling og årsmøde:
– Der er 74 tilmeldte efter den oprindelige invitation i foråret, 68 af dem overnatter på
vandrehjemmet. Vi drøfter coronasikkerhed i form af afstand m.v., og der er sikret god plads
til alle med stolerækker uden borde. Der er ligeledes taget højde for plads til oplægsholdere,
plads til stemmetællere m.v. - Spisesalen er stor og rummelig, og de ¨sociale rum¨ er ok.
– Der udsendes ¨ny¨invitation, således at medlemmerne har mulighed for at tilmelde sig. Dog
gøres der opmærksom på, at deltagelse kun kan komme på tale, hvis nogle af de, der
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tilmeldte sig i foråret, falder fra.
Bestyrelsen beklager selvfølgelig, at vi er nødt til at begrænse deltagertallet p.g.a. den
særlige coronasituation både ved generalforsamlingen/årsmødet og ved de lokale
arrangementer.
I dagsorden til generalforsamlingen samt i følgebrevet gøres opmærksom på, at vi først
starter kl. 15.
Det aftales desuden, at vi undtagelsesvis og denne ene gang betaler fuld transportrefusion
med de begrænsninger, der er m.h.t. privat transport m.v.
For at give plads til supervisionsgruppens indslag suspenderes generalforsamlingen i ca. 45
minutter efter formandens beretning, og den genoptages efter endt drøftelse blandt
medlemmerne.
Der afsættes ca. 20 min. til Ditte Brøndums indslag inden generalforsamlingen går i gang.
§ 3, stk. 5, i vores vedtægter skal rettes til/ændres m.h.t suppleanter. Vedtaget på tidligere
generalforsamling, men desværre ikke rettet til.

Ad 7: Faglige Seniorer:
– Palle Smed, som er direktør i Faglige seniorer gav et fyldestgørende oplæg om arbejdet
centralt og lokalt. Seniorsektionen er betalende medlem, og det er muligt for vores
medlemmer at benytte sig af deres tilbud. Seniorhåndbogen blev uddelt, og det aftales, at vi
tager et antal eksemplarer med til generalforsamling til til uddeling blandt medlemmerne.
Ad 8: Årshjul:
– Bjarne gennemgik årshjulet, og det vil løbende blive redigeret.
Ad 9: Eventuelt
– Bjarne bevilges en ny printer – den gamle er slidt op.
Ad 10: Næste møde:
– holdes den 16. november 2020 kl. 13 i Svendborg.
27. august 2020
Ingerlise

