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Referat bestyrelsesmøde (Zoom) i Seniorsektionen 13. januar 2021 

Til stede: Eva Hallgren (EH), Jonny Holme-Pedersen (JHP), Ellen Gravesen (EG), Lise Færch (LF), 

Helle Espe Dalsgaard (HD), Inge Marie Skaarup Jensen (IMSJ) og Bjarne Trier Andersen (BTA). 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Formanden bød velkommen til det digitale bestyrelsesmøde og herefter blev 

dagsordenen godkendt 

 

2. Referent og mødeleder 

 EH valgt som dirigent og BTA som referent 

 

3. Konstituering 

 Bestyrelsen konstituerede sig således: 

i. Næsteformand: Jonny Holme Pedersen 

ii. 1. suppleant: Helle Espe Dalsgaard (lodtrækning) 

iii. 2. suppleant: Inge Marie Skaarup Jensen (lodtrækning) 

iv. Arrangementsgruppe Nord: Ellen Gravesen 

v. Arrangementsgruppe Syd: Lise Færch 

vi. Arrangementsgruppe Øst: Jonny Holme Pedersen 

 

4. Præsentationsrunde 

 Bestyrelsen tog en runde, hvor vi hver især præsenterede os med uddannelsesår, 

arbejdsområder gennem arbejdslivet, hvad vi er optaget af mv.  

 Enighed om, at der er mange såvel faglige som øvrige ressourcer at bygge videre på 

i det fremtidige bestyrelsesarbejde. 

 

5. Meddelelser 

 Ingen meddelelser 

 

 

6. Drøftelse af bestyrelsens arbejdsform 

 EH gennemgik den måde der hidtil har været arbejdet på, men opfordrer også til at 

vi tænker nye tanker 

 Vi rundede følgende 

i. Bestyrelsesmøder 
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o Normalt 4-6 gange årligt i hhv. DS i Toldbodgade, København og i 

Odense. Men nu hvor der er erfaring med digitale møder, kan det 

måske indgå som en måde at afholde nogle af møderne på. 

ii. De regionale arrangementsgrupper.  

o Se udsendte kommissorium. Bestyrelsesmedlemmet i 

arrangementsgruppen fungerer som bindeled mellem 

arrangementsgruppen og bestyrelsen. Vi skal i 2021 have et møde 

med arrangementsgrupperne. 

iii.  Medlemsarrangementer 2021-2022. 

o Vi skal i bestyrelsen som minimum tilrettelægge en landsdækkende 

temadag her i 2021 og generalforsamling/årsmøde i 2022. 

o Stemning for, at vi holder den landsdækkende temadag i Svendborg 

fx med udgangspunkt i det program som skulle have været på det 

aflyste årsmøde i 2020 (fokus på fattigdom mv.).  

iv. Samarbejde med de tre regionsbestyrelser. 

o Vi skal have planlagt et møde med regionsformændene med henblik 

på at intensivere samarbejde med regionsbestyrelserne. 

v. Deltagelse i Socialrådgiverdage 2021 

o Skal også planlægges på et senere bestyrelsesmøde. Vi havde sidste 

gang både en reception og en workhop. Er planlagt til 17. – 18. 

november 2021.01.13 

vi. Bestyrelsesseminar 

o Enighed om at det vil være et godt at tænke i et årligt 2-dages 

seminar, hvor vi kan komme mere i dybden med vore visioner og 

planer.  

vii. Årshjul 

o Se pkt. 10 

viii. Nyhedsbreve 

o Udsendes normalt 2 gange årligt (januar og august). 

Arrangementsgrupperne bidrager alle og formanden koordinerer og 

samler og afleverer til sekretariatet i Toldbodgade, som udsender. 

 

ix. Informationsstrategi generelt, herunder brug af sociale medier. 

o Her kom vi langt omkring med indledende drøftelse, som evt. kan 

fortsætte på ovennævnte seminar. Fra drøftelsen kan nævnes 

følgende stikord: 

 Skal vi gå på Facebook for at kommunikere bredere, og kan 

kontoen oprettet af Susanne Kjær i sin tid bruges? 

 Kan vi optage små ”videoer” (som regionsformændene fx gør) 

og sende ud til seniorerne? 
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 Vi skal overveje, hvad det er for indhold vi vil formidle – fx på 

baggrund af en overvejelse hvad udfordringerne er for 

seniorer her i 2020’erne og hvad vores opgave som en del af 

DS kan være. 

 Mange seniorer har brug for et forum til at komme i dialog 

om deres idéer og syn på fx udviklingen inden for deres 

tidligere faglige områder 

 Vi kunne være en vidensbank og fx understøtte, at der skrives 

artikler, debatindlæg, kronikker og i det hele taget deltages i 

den socialpolitiske debat 

 Der er i øjeblikket meget debat og kritik af de mellemlange 

uddannelser som beskrives som for akademiske og for 

isoleret fra praksis - fx socialrådgiveruddannelsen, 

sygeplejeuddannelsen, pædagoguddannelsen mv. Her må vi 

også kunne byde ind i debatten. 

 Vi skal have et møde med DS’ kommunikationschef Stine Brix. 

Måske hun også kan bidrage med idéer til, hvordan vi kan 

arbejde kommunikationsmæssigt. 

 Vi skal generelt sikre, at vi er attraktive for seniorerne – vi 

skal have gode tilbud, så medlemmerne får lyst til at forblive i 

DS også efter pensioneringen. DS arbejder generelt med 

rekruttering og fastholdelse, og det skal vi se os selv som en 

del af. 

 Der bliver både i de enkelte regioner 

(arrangementsgrupperne) og qua det landsdækkende 

temamøde afholdt arrangementer, som kunne lægge op til, 

at nogle medlemmer måske kunne have lyst til i et mindre 

forum/gruppe at dyrke dette område og bidrage i debatten. 

(ex. temamødet i Vollsmose i 2019) Kan vi understøtte dette 

på en eller anden måde? 

 Det opleves ofte, at nyuddannede socialrådgivere føler at stå 

helt alene. Kan seniorernes erfaringer gennem arbejdslivet 

med fællesskab og fælles handling være en inspiration her, og 

hvordan kan det foregå? 

 Vi skal være obs på, at socialrådgivere nu uddannes på et 

”universitet”, som ligger langt fra, hvordan vi selv blev 

uddannet. Fx tilhører man ikke automatisk et ”hold” og et 

fagligt fællesskab.  
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7. Evaluering af generalforsamlingen og opfølgning på generalforsamlingens beslutninger. 

 Enighed om, at generalforsamlingen efter omstændighederne (blev gennemført 

digitalt via Zoom) forløb godt. 

 Der var begrænset deltagelse (ca. 35), men det er opfattelsen, at langt de 

fleste havde en godt oplevelse og ikke havde de store problemer rent teknisk. 

Så måske skal vi generelt opfordre (fx i Nyhedsbrevet) vores 

seniormedlemmer til at få erfaringer med og bruge de digitale medier som 

Zoom mv. 

 JHP finder at hans og Anne Møllers oplæg blev fint drøftet på 

generalforsamlingen og herefter kan indgå i den videre debat i bestyrelsen på 

bl.a. seminaret 

 

8. Budget og økonomi  

 BTA orienterede om, at regnskabet for 2020 netop var modtaget fra bogholderiet, 

og at han sender det til bestyrelsen snarest. Forbruget i 2020 har været godt 55.000 

kr., hvilket skal holdes op mod det oprindelige budget for året på 352.000 kr.  

 Der er kun overførselsadgang mellem regnskabsårene inden for 

repræsentantskabsperioderne (fx 2019-2020 og 2021-2022), så ”overskuddet” i 

2020 går tilbage til DS’ store kasse. 

 Budget og regnskab skal løbende følges af bestyrelsen. Jf. udsendte budget 

(vedtaget på generalforsamlingen) er der 222.000 kr. i 2021 og 305.000 i 2022 at 

gøre godt med. Der er endnu ikke afholdt udgifter i 2021. 

 

9. Nyt fra regionerne 

 Vi skal overveje, om der er brug for at revidere kommissoriet (udsendt) 

 Nord og Syd planlægger en fælles udflugt til Livø i 2021, hvis det overhovedet bliver 

muligt. Ud over naturen byder Livø på en historie med de Kellerske anstalter.  

 EG, LF og JHP har – eller får – selv kontakt til arrangementsgrupperne i forhold til 

mødedatoer mv. 

 

10.  Årshjul 

 Årshjulet er et arbejdsredskab, som gerne skulle skabe overblik over opgaver og 

arbejdsfordeling i bestyrelsen mv. 

 På baggrund af beslutninger på bestyrelsesmøderne justerer BTA løbende årshjulet 

og udsender til bestyrelsen.  

 På næst bestyrelsesmøde forsøger vi at sætte dato på den landsdækkende 

temadag. 
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11.  Faglige Seniorer (FS) 

 EH orienterer om, at aktiviteterne i FS organiseres og afholdes af de lokale faglige 

seniorklubber.  

 Vi drøfter om FS har fx digitale tilbud til medlemmerne, som vi i givet fald kan 

formidle videre til vore medlemmer. Det vides ikke, om der er en samlet oversigt 

over eventuelle tilbud, eller det kun findes lokalt. EH spørger på næste HB-møde i 

marts i FS. 

 Vi opfordrer til at man abonnerer på Faglige Seniorers Nyhedsbrev – tilmelding via 

hjemmesiden www.fagligsenior.dk  

 

12.  Planlægning af kommende møder 

 Vi afholder digitalt bestyrelsesmøde fredag 12. februar kl. 10-14 

 EH prøver at få et møde i stand med DS’ kommunikationschef Stine Brix. Fx 19., 20. 

eller 21. april eller en dag i 2. halvdel af maj. Vi vil så holde fysisk bestyrelsesmøde i 

Toldbodgade, Kbh.  

 2-dags-seminaret skal søges afholdt inden sommerferien, men helst efter mødet 

med Stine Brix.  

 

13.  Eventuelt 

 Vi udsætter fotograferingen til hjemmesiden til vi kan holde mød i Toldbodgade 

 BTA/EH formulerer (i samarbejde med sekretariatet i DS) et brev til de godt 80 

seniormedlemmer, som ikke er registreret med e-mailadresse. De opfordres til at 

melde en e-mailadresse ind, hvis de har en, så de kan modtage nyhedsbreve og 

anden relevant information. 

 

Ref. 

BTA 

 

 

 

 

 

http://www.fagligsenior.dk/

