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Referat fra bestyrelsesmøde i Seniorsektionen – via zoom – onsdag den 9.12.2020.
Deltagere: Eva, Birte, Bjarne, Gunhild, Anne, Ingerlise og Anne-Grethe.
1. Dagsordenen godkendes.
2.: Ordstyrer: Anne; referent: Anne-Grethe.
3. Meddelelser: ingen
4. Orientering fra Repræsentantskabsmødet 2020:
Eva og Bjarne deltog. Mødet – via zoom – strakte sig over 2 dage. Seniorsektionens forslag om at sektionens formand skal være
”født” medlem af repræsentantskabet, som den ene af de to repræsentanter sektionen har, blev ikke vedtaget. En vedtagelse ville
kræve 2/3 del af stemmerne. Det kom lidt bag på Eva og Bjarne, at forslaget blev nedstemt efter ganske kort debat. Den korte
debat kan nok skyldes zoom – formen. Som følge af dette skal vores vedtægter ændres, så formanden også skal vælges på
generalforsamlingen.
Bjarne orienterede repræsentantskabet om seniorsektionens økonomi, at vi p.g.a. coronasituationen ikke har brugt de tildelte
midler for i år, og at overskuddet ikke kan overføres til 2021. Bjarne argumenterede for forventet behov for øget bevilling til næste
år. Fik indtryk af, at hovedbestyrelsen vil se positivt på en evt. velbegrundet ansøgning herom. Der henvises i øvrigt til referat fra
Rep.mødet.
5. Nyt fra regionerne:
Nord har planlagt 2 arrangementer i forårssæsonen; dels et besøg på Kunstmuseet Aros til marts, og dels en sommerfrokost i juni,
som erstatning for julefrokosten. Har undladt at planlægge socialfaglige besøg pga corona. De planlagte arrangementer foromtales
i nyhedsbrevet til januar, med henblik på at der efterfølgende, ca. 5 uger før arrangementet, sendes detaljeret invitation ud. Alt
under forudsætning af, at det bliver muligt at gennemføre arrangementerne pga corona. Frokostmøderne i Holstebro har været
meget sparsomt besøgt, så de indstilles måske. Frokostmøderne i Århus, på Folkestedet, har haft 3-6 deltagere i efterårssæsonen
på trods af corona, så de fortsætter i det omfang, det er muligt.
Øst har aktuelt planer om et udendørs arrangement i starten af året. Frokostmøderne på Carla er velbesøgte, og fortsætter
uændret i det omfang, det er muligt. Evt. et arrangement til erstatning af julefrokosten.
Syd har planlagt arrangement i februar måned, tur til Vadehavsmuseet, om muligt. Derudover planlagt byvandring i Odense til
maj/juni som evt. erstatning af julefrokosten. Forsøget med frokostmøder i Kolding har ikke været en succes. Stort set ingen er
dukket op, så det overvejes at sætte det i bero. Evt. vil man forsøge at arrangere frokostmøder i Odense i stedet.
Der er enighed om at det er vigtigt at sende nyhedsbreve – og måske også andre nyhedsbreve fra bestyrelsen - ud til
medlemmerne. Man kan i de kommende nyhedsbreve overveje at bede medlemmerne om gode råd til evt. aktiviteter i
coronatiden med henblik på at styrke sammenholdet og kontakten – og modvirke evt. ensomhed.
6. Regnskab/budget:
Bjarne orienterer om, at sektionen har skiftet bank – til Lån og Spar. Skiftet har krævet en del arbejde med at rundsende diverse
skrivelser til underskrift, men er gået i orden for Bjarnes, Øst og Syds vedkommende. Nord har valgt ny kassemester fra januar
2020, så her vil skiftet også snart gå i orden. Eva kontakter Bjarne herom. Bjarne orienterer om, at sektionen i dette år kun har
brugt ca. 50.000 kr. pga. coronarestriktioner, som har medført diverse aflysninger. I alt leveres således ca. 300.000 kr. tilbage til DS.
Bjarne har udfærdiget udførligt regnskab samt flotte plancher til fremvisning på generalforsamlingen i morgen (via zoom).
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7. Forberedelse af afholdelse af ordinær generalforsamling den 10.12.2020:
Vedr. teknikken: De tilmeldte har for nogen tid siden modtaget link til zoom fra DS, Søs A. Eva har bedt Søs om at sende reminder
ud, med linket, til de tilmeldte. Evt. vil Bjarne sende det ud, hvis det ikke er muligt for Søs, og samtidig anmode om, at man logger
sig på et kvarter før starten kl 13. Der er i alt 34-35 tilmeldte inkl. bestyrelsen.
Mundtlig beretning: Eva vil supplere den skriftlige beretning, som er skrevet til ”en anden tid”, med at tale om fremtidlige
arrangementer her i coronatiden og orientere om Faglige Seniorer, samt efterlyse evt. forslag til aktiviteter her under
nedlukningen.
Vedr. regnskab og budget: Bjarne vil gennemgå regnskab og fremtidigt budget via de meget overskuelige plancher, han har lavet og
fremvist i dag.
Vedr. Vedtægtsændringer: Eva vil orientere om afstemningsresultatet på Rep.mødet, som medfører vedtægtsændring.
Vedr. Annes og Jonnys oplæg: Det aftales, at begge supplerer hinanden i et oplæg på 10 min. Derefter en kort pause, efterfulgt at
debat – via zoom - i 20 min. Oplægget og debatten er tænkt som oplæg til videre debat i bestyrelsen og i arrangementsgrupperne,
og der skal ikke træffes beslutning på generalforsamlingen.
Vedr. valgsituationen/kandidater til bestyrelsen kendes aktuelt: Fra Øst: Jonny Holme, Fra Syd: Lise Færch, og fra Nord: Ellen
Graversen og Inge Marie Skaarup.
Anne og Birte er begge villige til at stille op som 3.el.4.suppleant (som ikke deltager i bestyrelsesmøder).
Vedr. referenter til generalforsamlingen: Gunhild og Birte.
8. Faglige Seniorer:
Eva orienterer om deltagelse i Faglige Seniorers HB møder i september og november. Der arbejdes aktuelt blandt andet på
inddragelse af den udvidede målgruppe med FTF organisationerne, som vi jo er en del af. Derudover arbejdes med høringssvar i f.t.
ældre.
9. Drøftelse af forslag til tidspunkt for afholdelse af temamøde i 2021:
Et temamøde vil formentlig tidligst kunne finde sted til efteråret 2021 pga. coronasituationen. Det vil være den nye bestyrelse, der
skal planlægge dette. Der er forslag om evt. at søge HB om ekstra økonomiske midler mhp. at flere seniorer kan deltage i
Socialrådgiverdage i 2021, samt forslag om evt. at lave et samlet arrangement med ”Revysterne”.
10. Erfaringer med zoom møder indtil nu:
Det er et ok forum at mødes i til visse ting, men er ikke det samme som at mødes fysisk.
Det er nemt og tidsbesparende og vil sikkert blive anvendt i fremtiden til hurtige møder.
11. Bestyrelsesmøde til januar:
Nyt møde, via zoom, i starten af januar aftales efter valg af ny bestyrelse i morgen.
12. evt.:
Aftalt at fastholde aftalen om at den hidtidige bestyrelse mødes fysisk, gerne sammen med ny bestyrelse, for at sige ordentligt
”farvel”. Måske til foråret/sommer, når det bliver muligt. Det overlades til den nye bestyrelse at aftale nærmere herom.
Referent: Anne-Grethe

