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Referat af bestyrelsesmøde (Teams) i Seniorsektionen 

12. februar 2021  

Til stede:  

Bjarne Trier Andersen (BTA), Eva Hallgren (EH), Jonny Holme-Pedersen (JHP), Lise 
Færch (LF), Helle Espe Dalsgaard (HD), Inge Marie Skaarup Jensen (IMSJ)), Ellen 

Gravesen (EG). 

1. Godkendelse af dagsorden 
Formanden bød velkommen til det digitale bestyrelsesmøde, og herefter blev 

dagsordenen godkendt  

 

2. Referent og mødeleder. Turnus for referent- og mødelederfunktionen  
BTA havde foreslået, at vi kører frem alfabetisk efter fornavn, og at vi først er referent og 

på efterfølgende bestyrelsesmøde er vi mødeleder. Selvfølgelig med mulighed for bytte, 
hvis der er behov for det.  

Forslaget blev vedtaget. 
 

På baggrund heraf blev BTA valgt som mødeleder (han var referent ved det sidste 
bestyrelsesmøde) og EG som referent. 

 

 

3. Meddelelser 

a. BTA har sørget for, at der er blevet sendt brev ud til de medlemmer af 
Seniorsektionen, som ikke har oplyst en mailadresse. De er blevet bedt om at oplyse en 

evt. mailadresse, enten skriftligt eller via telefonopringning. BTA oplyser, at der til dato 
er 2, der har ringet til ham. BTA laver status på dette på et senere tidspunkt. 

b. Vi vil gerne have, at referaterne fra bestyrelsesmøderne bliver lagt ud på 

Seniorsektionens hjemmeside. Der er dog usikkerhed om, hvem i sekretariatet 
referaterne skal sendes til. BTA vil følge op på dette. 

 

4. Regnskab og budget/ ved BTA  
Regnskabet for 2020. Efter en kort gennemgang af BTA bliver det enstemmigt godkendt. 

Bestyrelsen vil indstille til godkendelse på næste generalforsamling. 
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Budget for 2021: det besluttes, at budgettet revideres til næste bestyrelsesmøde, da det 
på nuværende tidspunkt er umuligt at forudse omfanget af forventede udgifter som følge 

af coronasituationen.  

BTA redegjorde på generalforsamlingen den 10. december 2020 (jfr. referatet fra 
generalforsamlingen pkt. 7) for, at der ikke har været de forventede udgifter i 2020 som 

følge af coronasituationen. “Overskuddet” er derfor tilbageført til DS’.  

EH vil undersøge, om det er muligt at få noget af dette “overskud” tilbage til 

Seniorsektionen til brug for f.eks. tilskud til medlemmers deltagelse i Socialrådgiverdage 
i november 2021. 

 

5. Møde med DS’ kommunikationschef Stine Brix den 19. eller 21. april 2021 
EH har kontaktet Stine Brix, som gerne vil mødes med os i forbindelse med næste 

bestyrelsesmøde i Toldbodgade den 19. eller 21. april. Hvis det på det tidspunkt stadig 
ikke er muligt at mødes, afholdes mødet digitalt. 

Mødet bliver aftalt til den 19. april 2021. 

Stikord til Stine Brix om vores ønsker til mødet: 

- nyhedsbrevene 2 gange årligt fra de 3 regioner: nyhedsbrevene er på nuværende 

tidspunkt meget forskellige. Vi kan orientere Stine om, hvad vi gerne vil have med 
I nyhedsbrevene og bede hende om hjælp til at optimere dem.  
Arr.grupperne skal informeres om, at vi ønsker at drøfte nyhedsbrevene med Stine 

Brix. 
- kan Seniorsektionen få noget mere med i Socialrådgiveren? Form og indhold? 

- det forlyder fra nye pensionister, at det kan være vanskeligt at finde 
Seniorsektionen på DS’ hjemmeside. 

- der bliver sendt en invitation til kommende pensionister fra medlemsafdelingen i 

sekretariatet. Hvordan er ordlyden i invitationen? Og kan det evt. optimeres? EH 
vil bede om at få tilsendt det, der bliver sendt ud, til brug for mødet med Stine. 

EH og JHP vil samle punkterne fra dette møde og fra vores sidste best.møde (pkt. 6) og 
sende det til Stine sammen med eksempler på nyhedsbrevene fra regionerne, samt lave 

en dagsorden til mødet med Stine.  

 

6. Planlægning af bestyrelsesseminar, herunder  

- form og indhold  
- dato og sted  

- møde med de 3 regionsformænd, evt. digitalt 
- møde med de 3 arrangementsgrupper 
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Dato og sted: Det aftales at holde bestyrelsesseminaret 25. – 26. maj 2021 i Odense. 
LF vil undersøge mulige ideelle møde- og overnatningssteder i Odense.  

Møde med regionsformændene: EH kontakter dem og spørger, om de kan deltage i et 
par timer den 26. maj. Vi kan så have vores egne drøftelser om bl.a. visioner den 25. 
maj. Vi håber på, at de kan og vil komme, men ellers bliver mødet med dem digitalt. 

Møde med arrangementsgrupperne: EH inviterer arrangementsgrupperne til den 25. maj 
kl. 12 til frokost og derefter drøftelser i et par timer.  

Arr.grupperne kan sende det antal medlemmer, de ønsker. Vi forestiller os, at det bliver 
overordnede drøftelser og ikke nødvendigvis detaljer om arrangementer. Vi håber, de har 
mod på at komme. 

Indhold iøvrigt:  

- landsdækkende årligt temamøde 

- socialrådgiverdage november 2021 
- visioner og perspektiver for seniorarbejdet, evt. med et oplæg af regionsformand i 

Øst Rasmus Balslev, JHP ved, at han har gjort sig nogle tanker om et samarbejde 

med seniorerne. 

Vi skal være opmærksomme på, at vi ikke får lavet et alt for komprimeret og tungt 

program. 

Vi snakker videre om det på best.mødet den 19. april. Til mødet vil EH og BTA lave et 
udkast til en tidsplan for bestyrelsesseminaret. 

 

7. Planlægning af temamøde 2021, herunder indhold, dato og sted, budget, 

nedsættelse af arbejdsgruppe og andet. 
Der er drøftelse om, hvorvidt det landsdækkende temamøde skal være 1 dag eller 
strække sig over 2 dage med overnatning.  

Der er stemning for et 2 dages arrangement, så der efter den lange coronanedlukning 
også er tid til socialt samvær. 

Tidspunkt og sted: I uge 36 eller 37, især 7.-8. september 2021, gerne på Svendborg 
Vandrehjem. BTA vil spørge vandrehjemmet, om der er plads og om en foreløbig pris. 

Arrangementsgrupperne står for tilskud til de af deres medlemmer, der ønsker at 
deltage, og vi skal sikre, at det også bliver arrangementsgruppernes temamøde. Dette 
drøftes med arr. grupperne på bestyrelsesseminaret 25. – 26. maj. 

På bestyrelsesmødet den 13. januar 2021 var der stemning for, at vi tager udgangspunkt 
i det program, som var planlagt til det aflyste årsmøde i 2020 (fokus på fattigdom): 
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- besøg på Forsorgsmuseet I Svendborg 

- oplæg af lederen af Forsorgsmuseet 

- oplæg af Jann Sjursen 

- oplæg af Bjarne Lenau Henriksen 

- oplæg om, hvad der sker I DS aktuelt 

Der er enighed om, at der bør være en sammenhæng mellem oplægget og besøget på 
Forsorgsmuseet, og derfor besluttes det at spørge museumslederen på Forsorgsmuseet. 

LF vil spørge hende. 

Vi snakker videre om temamødet på næste bestyrelsesmøde den 19. april. 

 

8. Nyt fra regionerne 
Syd: her har man aktivt besluttet ikke at begynde at planlægge aktiviteter før til maj 

p.g.a. coronasituationen 

Nord: arrangementsgruppen har planlagt at holde møde den 20. april. Det er vanskeligt 
at vide, hvordan coronasituationen er til den tid i.f.t. planlægning, og også, hvornår 

medlemmerne har mod på at mødes igen.  

Dorte Perra har nu overtaget kassereropgaven efter Erik Lund, som har valgt at stoppe. 

Øst: der er ikke planlagt møde på nuværende tidspunkt. 

 

9. Kvalificering af vores anvendelse af Teams og evt. Zoom – opfølgning på 

webinaret den 29. januar om Teams. 
Webinaret: målgruppen var tydeligvis meget bred, og der var flere af deltagerne, der 

havde gjort sig erfaringer med at bruge Teams og de mange muligheder, der er med 
Teams. 

Der er i bestyrelsen enighed om, at Zoom opleves nemmere at bruge end Teams. På 

generalforsamlingen fik vi også erfaring med at have gruppearbejde på Zoom, hvilket 
fungerede rigtig godt. 

BTA har stillet forslag om, at vi laver et digitalt møde for medlemmer af Seniorsektionen i 
løbet af foråret. På sådan et møde kunne der f.eks. være et kort oplæg om et relevant 

emne, der kunne være lidt info fra bestyrelsen, og vi kunne efterlyse gode ideer til 
aktiviteter fra medlemmerne. 

DS har under nedlukningen tilbudt flere webinarer, men mon der vil være interesse for 



5 
 

sådan et arrangement blandt seniorerne? Vi forestiller os, at der nok er en del 
seniormedlemmer, der ikke har erfaring med digitale møder, og som derfor kan have en 

vis usikkerhed over for at deltage. 

Der er følgende forslag til emner til et digitalt møde: 

coronatræthed, den aktuelle debat om børneområdet i forlængelse af regeringens udspil 

til Barnets lov, oplæg af Jann Sjursen, perspektivering af coronatiden med inddragelse af 
os selv og hinanden, krisepolitik, oplæg af Anne-Dorthe Hestbæk fra VIVE, oplæg af Lars 

Uggerhøj. 

Det aftales, at EH vil kontakte Lars Uggerhøj og spørge ham, om han vil holde et oplæg 
på ca. ½ time om de store linjer på børneområdet lige nu. Herefter gruppearbejde blandt 

deltagerne. 

Tidspunkt for sådan et møde forestiller vi os kunne være i den første halvdel af marts 

måned.  

Hvis Lars Uggerhøj kan og vil, skal vi have mødet annonceret på DS’ hjemmeside, og 
invitation skal sendes ud til seniorsektionens medlemmer.  

Vedr. det tekniske i.f.t afvikling af arrangementet vil BTA kontakte Søs Ammentorp i 
sekretariatet. OBS på, at der skal gives en kort instruktion til medlemmerne i, hvordan 

man burger Teams/Zoom. 

 

10. Årshjul 

BTA har indføjet yderligere datoer i årshjulet 

 

11. Faglige Seniorer 
Seniorsektionen er medlem af Faglige Seniorer. Det koster årligt 5 kr. pr. medlem, og ialt 
er der betalt 5.970 kr. i kontingent. 

Der er i den aktuelle situation ingen digitale tilbud til medlemmerne af Faglige Seniorer. 
Der er hovedbestyrelsesmøde den 22. marts 2021, hvis det til den tid er muligt at 

mødes.  

Vi bør informere medlemmerne i Seniorsektionen om, at vi er medlem af Faglige 

Seniorer, og at der derfor er mulighed for at få “Faglig håndbog”, som Faglige Seniorer 
laver, og at få tilsendt et ugentligt nyhedsbrev på mail. 

 

 



6 
 

12. Næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 19. april 2021. Hvis mødet kan holdes i 

Toldbodgade, er det fra kl. 11 – 16. Hvis det bliver et digitalt møde, er det fra kl. 10 – 
15. 
Mødeleder: EG, referent: EH. 

 

13. Eventuelt 

a. Da der er enighed om, at Zoom forekommer lettere for os at bruge end Teams, vil BTA 
spørge i sekretariatet, om vi må bruge Zoom fremadrettet. 

b. Til idélisten: bede Carsten Riis fra Faglige Seniorer til at holde et oplæg. 

 

Referent Ellen Gravesen  


