
Referat af digital ordinær generalforsamling i Seniorsektionen 

torsdag den 10.december 2020. 

 

Pkt. 1. Valg af stemmetællere og referent 

Eva Hallgren byder velkommen til generalforsamlingen. 

Da afstemninger på dagens møde afvikles digitalt, vælges der ikke stemmetællere. 

Gunhild Svanevik og Birte Frank blev valgt til referenter. 

Pkt. 2. Valg af dirigent  

Anne Jørgensen blev valgt som dirigent. Anne indleder med at konstatere, at 

generalforsamlingen er lovlig indkaldt jf. vedtægterne.  

Der er 34 stemmeberettigede til stede. 

Pkt.3. Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden godkendes. 

Pkt. 4. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse 

Eva Hallgren fortæller, at det i år er 30 år siden Seniorsektionen blev oprettet, egentlig burde 

det medføre en fejring, men som så meget andet er det aflyst p.g.a. Corona. EH oplyser, at 

der pt. er 1196 medlemmer i Seniorsektionen. 

EH vurderer, at det var en god beslutning at der nu afholdes generalforsamling hvert andet år, 

det har givet mere ro og plads til andre aktiviteter. Dog har Corona og nedlukning gjort det 

nærmest umuligt at lave alle de planlagte aktiviteter i 2020. 

Fra den forløbne periode fremhæver EH: Samarbejdet med DS omkring synliggørelse af og 

rekruttering til Seniorsektionen, samarbejdsmøde med regionsbestyrelserne og indmeldelse i 

Faglige Seniorer. 

Fremadrettet mener EH, at Seniorsektionen skal fortsætte arbejdet med at blive mere synlige i 

forhold til medlemmerne og DS. Der skal arbejdes med, hvordan Seniorsektionen kan tilgodese 

medlemmers ønsker og behov, hvordan der kan udvikles nye tiltag og evt. justeres på de 

eksisterende. Hvordan kan Seniorsektionen bruge fagbladet og ikke mindst, hvordan sikres 

den bedst mulige kontakt til medlemmerne, især i den kommende periode, hvor det må 

forventes at fysisk samvær fortsat bliver besværliggjort af Corona. 

EH mener, at regionsbestyrelserne og arrangementsgrupperne vil være vigtige 

samarbejdspartnere i dette arbejde. 

EH takker bestyrelsen, de tre arrangementsgrupper og DS´ sekretariat for et godt samarbejde. 

 

Kommentarer og spørgsmål til beretningen: 



Der spørges med henvisning til samarbejdet i region Øst om supervision til TR-netværkene, 

om der er lignende aktiviteter på vej i region Nord og Syd. EH oplyser, at der ikke pt. er 

konkrete initiativer, der har ikke været yderligere kontakt siden mødet i 2019. Henviser til, at 

Corona-pandemien har betydet at bestyrelsen ikke har kunnet udføre de aktiviteter, den gerne 

ville, bl.a. en tættere kontakt til regionerne. 

Der spørges om, hvad medlemsskabet i Faglige Seniorer indebærer for Seniorsektionens 

medlemmer. EH fremhæver, at vores tilstedeværelse i Faglige Seniorer centralt giver mulighed 

for at præge og arbejde med forhold som er relevante for seniorer. Der udgives nyhedsbreve, 

som rummer vigtig og nyttig viden for seniorer, og en gang årlig kommer Seniorhåndbogen, 

som er en opslagsbog med seneste nyt om lovgivning, rettigheder og muligheder for seniorer. 

Desuden tilbydes lokale medlemsarrangementer til alle medlemmer, der er tale om kulturelle 

arrangementer, der kan ses som supplement til seniorsektionens arrangementer. 

Kirsten Schulz supplerer EH. Anbefaler at man tilmelder sig det ugentlige nyhedsbrev og 

deltager i de lokale arrangementer, og mange arrangementer er gratis. 

Beretningen godkendes enstemmig. 

Generalforsamlingen suspenderes mhp. et oplæg fra DS’ næstformand Ditte 

Brøndum. 

DB har valgt tre fokus punkter: Arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse af medlemmer og 

socialrådgiverfaget. 

DB fortæller, at arbejdet med arbejdsmiljø fortsættes, bl.a. med udgangspunkt i de personlige 

historier, som medlemmerne har indsendt. DS har et mål for, at 9 ud af 10 socialrådgivere skal 

være medlem af DS i 2028. Aktuelt er 8 ud af 10 organiseret. Dialogen om hvordan dette 

opnås fortsætter. 

DB udtrykker en bekymring for faget, for udviklingen og for socialrådgivernes omdømme. Især 

er mangel på viden i forhold til kernefagligheden hos de nyuddannede et problem, og de 

udtrykker selv, at de mangler redskaber, og at de alt for ofte bliver ladt alene med alt for 

svære problemstillinger.  

DB fortæller at der er en løbende diskussion af: Profession, autorisation, fagets udvikling og 

social- rådgivernes omdømme. DB mener, at Seniorsektionens medlemmer har meget at byde 

ind med i denne diskussion, og også med tilbud om støtte til studerende og nyuddannede. 

Debat. 

Den efterfølgende debat viser, at deltagerne generelt deler DB´ bekymring. Midlerne til 

uddannelsen er halveret. Uddannelsen er blevet akademiseret med for lidt fokus på praksis. 

Der mangler træning i at møde borgeren og sætte ham/hende i centrum. Alt for ofte ses 

historier om, hvordan rådgiveren bliver set som fjende og ikke som hjælper. Der mangler 

konkret viden om lovgivning, og jura udgør kun en lille del af undervisningen på 

uddannelserne. De nyuddannede er generelt dårlig rustede til at møde virkeligheden. 

Nyuddannede føler sig ofte alene på arbejdspladsen, det er derfor vigtigt at de får mulighed for 

at få et fællesskab, hvor de kan få faglig støtte og sparring samt hjælp til at opbygge en faglig 

identitet.  



Jonny Holme-Pedersen foreslår, at den nye bestyrelse arbejder med, hvordan Seniorsektionen 

kan etableret et samarbejde med regionerne og uddannelsesinstitutionerne mhp. at sætte de 

erfaringer og kompetencer, som medlemmerne har, i spil i forhold til studerende og 

nyuddannede. 

Generalforsamlingen genoptages. 

Pkt. 5. Regnskab for 2018 og 2019 fremlægges til efterretning 

Bjarne Trier Andersen gennemgår regnskabet for 2018 og 2019. 

51% af de bevilgede penge er brugt på lokale arrangementer, 27% på generalforsamling og 

temadag i 2018, 12 % på bestyrelsen og 10% på temadag og Socialrådgiverdage i 2019 

Der er i 2018 et underskud på 6.837 kr., hvilket skyldes et merforbrug på arrangementer. I 

forbindelse med den øgede bevilling i 2018, blev beløbet til arrangementer i regionerne 

forhøjet. Endvidere blev der foretaget en ”skævdeling,” således region Øst tildeles flere midler 

end de to øvrige regioner. Dette henset til, at der er flere medlemmer i Øst. 

I 2019 er der et overskud på 43.030 kr. 

Regnskabet tages til efterretning. 

Pkt. 6. Behandling af forslag 

• Bjarne Trier Andersen motiverer forslaget til vedtægtsændring. Forslaget vedtages 

enstemmigt. 

• Eva Hallgren motiverer forslaget. Forslaget vedtages enstemmigt.  

• Anne Møller motiverer oplægget. Herefter drøftes oplægget i små grupper. Der er 

bred enighed om, at den nye bestyrelse bør arbejde videre med idéerne, at 

eventuelle aktiviteter skal forankres i Regionsbestyrelserne, at der kan være 

forskellige ønsker og behov i de enkelte regioner, og at det er vigtigt at arbejdet 

lægges der, hvor behovet og energien er. Eventuelle tiltag må ikke tage arbejde fra 

selvstændige socialrådgivere.  

Pkt. 7. Budget 2021 – 2022 fremlægges til godkendelse 

Bjarne Trier Andersen fremlægger budgettet for 2021 og 2022. 

BTA oplyser, at der i sommeren 2020 blev tilbageført 150.000 kr. til DS. Han forventer, at der 

tilbageføres yderligere 150.000 ved årets udgang. BTA oplyser, at han har rettet henvendelse 

til HB vedr. evt. ekstratildeling i 2021, der er givet tilsagn om, at HB vil kigge velvilligt på en 

sådan ansøgning. 

Budgettet godkendes enstemmigt. 

Pkt. 8. Valg af formand 

Eva Hallgren er eneste kandidat og vælges med akklamation.. 

Pkt. 9. Valg af kasserer 

Bjarne Trier Andersen er eneste kandidat og vælges med akklamation. 



Pkt. 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

Opstillet til bestyrelsen er: Jonny Holme-Pedersen, Øst, Lise Færch, Syd, Ellen Graversen, 

Nord, Inge Marie Skaarup Jensen, Nord, Helle Espe Dalsgaard, Øst og Anne Worning, Øst. 

Inden afholdelse af valg får hver kandidat mulighed for et kort oplæg. 

Valgt til bestyrelsen er: Jonny Holme-Pedersen, Øst (19 stemmer), Lise Færch, Syd (19 

stemmer) og Ellen Graversen, Nord (15 stemmer). 

Pkt. 11. Valg af 4 suppleanter 

Opstillet som suppleanter er: Inge Marie Skaarup Jensen, Nord, Helle Espe Dalsgaard, Øst. 

Valgt som suppleanter med akklamation er: Inge Marie Skaarup Jensen, Nord og Helle 

Espe Dalsgaard, Øst. 

På det konstituerende bestyrelsesmøde, som holdes i januar 2021 foretages der lodtrækning 

mellem de to suppleanter om, hvem der er hhv. 1. og 2. suppleant. 

 Pkt. 12. Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til DS’ repræsentantskab 

Punktet udgår, da det er behandlet på ekstraordinær generalforsamling den.  17. november 

2020. 

Pkt. 13. Valg til evt. udvalg 

• Valg af 1 repræsentant til Faglige Seniorers Hovedbestyrelse: Eva Hallgren er 

eneste kandidat og vælges med akklamation. 

• Valg af 2 repræsentanter til Faglige Seniorers Forbundsudvalg: Eva Hallgren og 

Inge Marie Skårup Jensen er eneste kandidater og vælges med akklamation. 

Pkt. 14. Eventuelt 

Eva Hallgren siger tak for i dag, tak til deltagerne i generalforsamlingen, til dirigenten Anne 

Jørgensen, til Søs Ammentorp, DS og Teis Bautrup for teknisk support, og til Anne Møller, 

Jonny Holme-Pedersen og Ditte Brøndum for oplæg. 

EH takker de afgående bestyrelsesmedlemmer: Birte Frank, Anne-Grethe Andersen og 

Ingerlise Jensen for et godt og konstruktivt samarbejde. Beder efterfølgende i mail om, at få 

ført til referat at takken også omfatter de to suppleanter: Anne Møller og Gunhild Svanevik. 

EH oplyser, at den nye bestyrelse vil blive indkaldt til møde i januar 2021, sandsynligvis på 

Zoom. 

 

Referenter: Gunhild Svanevik og Birte Frank  


