
Seniorsektionen 

Dansk Socialrådgiverforening 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 19. april 2021 – afholdt via Teams. 

Til stede: Jonny Holme-Pedersen, Bjarne Trier Andersen, Ellen Gravesen, Lise Færch, Helle 
Dalsgaard, Inge Marie Skaarup, Eva Hallgren. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 
EH bød velkommen. Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af, at henvendelse fra et 
medlem behandles under pkt. 6. 
 

2. Referent og mødeleder. 
EG er mødeleder og EH er referent. 
 

3. Meddelelser. 
BTA orienterede om, at han har lavet aftale med Sekretariatet om indsendelse af vores 
referater til hjemmesiden. Fremover er det BTA, som står for indsendelse af de færdige 
referater til Søs Ammentorp i Sekretariatet. SA arkiverer og sender videre til Homer 
Goetz, der lægger referatet på hjemmesiden. 
 

4. Regnskab og budget. 
BTA henviser til de udsendte bilag. På grund af Coronapandemien har vi ikke brugt ret 
mange penge i år. Et par regninger for 2020 er først modtaget her i 2021, hvorfor de 
figurerer på dette års regnskab. 
Opdateret budget godkendt. 
 

5. Opfølgning på brev til medlemmer uden mailadresse. 
Vores brev til de 79 medlemmer, som er registreret uden mailadresse har ikke givet det 
store resultat. BTA har udarbejdet notat herom, og det fremgår bl.a., at 17 har svaret 
på brevet, og vi har fået registreret 12 e-mailadresser. Tre har ikke e-mail, og 2 ønsker 
ikke stå registreret med e-mailadresse. Vi drøfter muligheden for med jævne 
mellemrum at få en boks i fagbladet, hvor der gøres opmærksom på at huske at få sig 
registreret med de rigtige oplysninger i medlemskartoteket, herunder e-mailadresser. 
Vi tager punktet op i snakken med kommunikationschef Stine Brix senere på dagen. 
 

6. Opfølgning på virtuelt dialogmøde med Bettina Post den 25. marts 2021. 
Mødet med Bettina Post forløb godt, og der var 56 tilmeldte. Mødet gav anledning til 
mange gode overvejelser og refleksioner. Hvad kan vi gøre for at synliggøre 
problemstillinger og dilemmaer?  
Hvad er der sket med faget i de senere år?  
Behovet for mentorordning til de nyuddannede socialrådgivere, og hvordan vi får 
skrevet noget om det. 
 
Efter mødet med Bettina Post har vi fået en henvendelse fra Mette Westergaard, som er 
nyt medlem i Seniorsektionen. Mette er meget optaget af, hvad hun kalder ’forråelsen i 
faget og mentalt stress’. Hun efterlyser fokus på emnerne og efterspørger 
medlemsarrangementer bredt set i DS.  



Bestyrelsen finder emnerne relevante, og noget kunne måske konkretiseres og vinkles 
på flere måder. Bestyrelsen finder ikke, at vi skal være initiativtager til dette, men vi 
medvirker gerne og bidrager, hvor det skønnes relevant. Måske kan der lavet en 
paneldebat herom på Socialrådgiverdage. Måske skulle faggrupperne inddrages mere 
heri. EH besvarer Mette Westergaards henvendelse. 
 
Der er enighed om, at virtuelle møder som det med Bettina Post og det kommende med 
Lars Uggerhøj den 12. maj er velegnede som et socialfagligt tilbud til mange 
medlemmer, men også til erhvervsaktive socialrådgivere, som på denne måde kan 
stifte bekendtskab med Seniorsektionen. Flere har vist interesse og har tilmeldt sig. 
Målsætningen kunne være 2-3 af den type arrangementer pr. år. 
Der er nu tilmeldt 69 deltagere til mødet med Lars Uggerhøj. EH beder Søs Ammentorp, 
Sekretariatet om at sende en reminder ud om mødet med Lars Uggerhøj. Det kunne 
måske give lidt flere deltagere.  
 

 
7. Møde med Stine Brix. 

Nogle af refleksionerne fra mødet med Bettina Post kan indgå i vores møde med 
kommunikationschef Stine Brix. Da vi har mange emner, som vi gerne vil drøfte med 
Stine, beslutter vi - før Stine logger på - at prioritere følgende dagsorden ud fra det 
notat, som JH-P og EH har lavet og sendt til Stine forud for mødet: 

• Gensidig præsentation 
• Hvad kan vi bruge ’Socialrådgiveren’ til? 
• Skabeloner/logo til vores nyhedsbreve. 
• Vores informationsstrategi og hvad Stine tænker om det. 
• Socialrådgiverdage 
• Hvad tænker Stine selv om vores samlede oplæg? 

 
 
EH byder herefter velkommen til Stine Brix, som fortæller lidt om sin baggrund. Vi 
præsenterer Stine for vores prioriterede dagsorden. I det følgende oplistes de punkter, 
som vi når at drøfte i dag: 

• Nyhedsbreve er et af de bedste værktøjer til at nå ud til medlemmerne på. Der 
kan hentes inspiration og sparring f.eks. hos redaktøren af Faglige Seniorers 
nyhedsbreve. Vigtigt at se på, hvad folk klikker på, når de læser nyhedsbreve. 
Måske kan vi hente hjælp hos de, der laver de digitale nyhedsbreve i DS. Hvor 
ofte vores nyhedsbreve skal udkomme må bero på en vurdering, men flere 
gange end de nuværende to pr. år kunne være hensigtsmæssigt, og med mere 
indhold end præsentation af lokale medlemsarrangementer. 

• Der kan også være noget at hente ved at have en gruppe på Facebook, men 
obs. på, at mange af vores medlemmer ikke er på Facebook eller andre sociale 
platforme. 

• Fagbladet Socialrådgiveren blev relanceret for et års tid siden med mere fokus 
på faget, etiske dilemmaer, tendenser inden for faget og socialpolitik.  Det 
udkommer lige nu 12 gange om året. Dette reduceres måske til 8 gange om 
året. Artiklerne skrives af journalister eller ansatte i DS. Man kan ikke selv skrive 
og få bragt en artikel, men meget gerne komme med forslag til artikler, gode 
historier f.eks. mentorordning for nyansatte. Mange sektioner har et ønske om 
at blive mere synlige i bladet, og det er iflg. Stine en balancegang, hvordan og 
hvor ofte dette kan gøres.  



• Kan vi få ’bokse’ i bladet, hvor der gøres opmærksom på, at man skal huske at 
være registreret med sin private mailadresse, når man bliver seniormedlem? Det 
vil nok være OK en gang imellem. 

• Kunne man måske forestille sig en Seniorklumme i bladet? 
• Seniorsektionen vil stadig gerne være en del af faget, men hvad vil DS med 

Seniorsektionen? 
• Det bedste ville være, hvis vi kunne komme med f.eks. et konkret bud på et 

etisk dilemma, som kunne beskrive i fagbladet.  
• Stine orienterer om udviklingsprojekter for faggrupper, som faggruppekonsulent 

Mette Bertelsen står for. Vi siger: husk også at inddrage Seniorsektionen og 
andre sektioner. 

• Socialrådgiverdage er under forberedelse. Der udsendes snart ’call for paper’, 
men man kan også allerede nu kontakte Nicolai Paulsen, som er ansvarlig for 
SD2021, hvis man har idéer til workshops m.m. 
 

• Konklusion:  
-Stine vil gerne følge med i supervisions- og mentorordningen i Øst. 
-Stine snakker med redaktøren af fagbladet Susan Paulsen om en mulig 
’Seniorklumme’ i bladet. 
-Annoncer fra Seniorsektionen i fagbladet om f.eks. mailadresser. 
-Skabelon til nyhedsbreve m.m. undersøges. 
-Informationsstrategi. Her kan vi måske hente inspiration hos Nicolai Paulsen, 
som har været med til at lave Ledersektionens informationsstrategi. 
-OBS på kontakt til lokale TR’ere, som ved, hvornår, de har medlemmer, som 
går på efterløn/pension.  

LF nævner, at vi skal definere vores gruppe og målrette vores informationsstrategi efter det. 

8. Bestyrelsesseminar den 25. – 26. maj 2021 i Odense. 
Bestyrelsesseminaret holdes på hotel H.C. Andersen i Odense. Middagen mandag aften 
indtages på et sted ude i byen, som LF finder.  
De tre regionsformænd har oplyst, at de gerne vil deltage, men at det skal være på den 
første dag, evt. virtuelt. 
Repræsentanter fra arrangementsgrupperne deltager så på 2. dagen. 
Vi afholder evt. bestyrelsesmøde i forbindelse med temamødet i september.  
De ’gamle’ bestyrelsesmedlemmer inviteres til middagen mandag aften og tilbydes 
overnatning. Oplysning om antal overnattende til LF snarest muligt. 
 
BTA og EH opdaterer programmet for arbejdsseminaret og sender det til godkendelse i 
bestyrelsen. 
 

9. Temamøde med overnatning den 16. – 17. september 2021 i Svendborg. 
Svendborg Vandrehjem er reserveret til den 16. – 17. september. 
LF har kontakt til Forsorgsmuseet, og inspektør Sarah Smed holder oplæg for os om 
eftermiddagen på dag 1. På dag 2 skal vi besøge Forsorgsmuseet. Når vi kender antal 
deltagere, inddeler Forsorgsmuseet os i grupper til rundvisningen. 
BTA fremlægger budget. Egenbetaling bliver 500 kr. for enkeltværelse, 300 kr. for 
dobbeltværelse og 200 kr. for deltagelse uden overnatning og morgenmad.  
EH og BTA udarbejder udkast til det endelige program samt materiale, som skal bringes 
på DS’ hjemmeside og i kalenderen. Sendes til bestyrelsen til godkendelse. 
 

10. Nyt fra regionerne. 



De tre arrangementsgrupper genoptager aktiviteterne og holder planlægningsmøder på 
følgende dage: 
Nord: 5. maj 
Øst: 10. maj 
Syd: 16. eller 17. maj. 
 

11. Nyt fra Faglige Seniorer. 
Alle aktiviteter har været aflyst eller lukket ned under den generelle lock down af 
landet. Det har heller ikke været muligt at afholde Hovedbestyrelsesmøder, og man har 
fravalgt at afholde dem virtuelt. Næste HB-møde afholdes den 31. maj – 1. juni 2021 i 
Fredericia.  
 
EH og IMS har hver især modtaget opkrævning for 2021 for vores to pladser i 
Forbundsudvalget under Faglige Seniorer. Betalingen udgør 500 kr. pr. plads. EH undrer 
sig over fremgangsmåden ved udsendelse af opkrævningen, ligesom vi ikke er bekendt 
med, at der skal betales særskilt kontingent til Forbundsudvalget, som vi først er 
indtrådt i med virkning fra 2021. EH har forgæves forsøgt at finde ud af, hvad 
Forbundsudvalget arbejder med, idet der tilsyneladende ikke har været nogen 
aktiviteter i 2020 samt oplysninger om, hvad det opkrævede beløb går til. EH sender 
mail til den, der har udsendt opkrævningen for en nærmere afklaring.  
 

12. Årshjul. 
BTA retter til efter beslutningerne i dag. 
 

13. Næste møde. 
Næste møde finder sted den 25. maj i Odense (Bestyrelsesseminar). Evt. et 
bestyrelsesmøde til frokost den 16. september forud for temadagen i Svendborg. Der 
kan desuden blive behov for et virtuelt bestyrelsesmøde inden mødet i september, hvis 
der viser sig at være behov herfor. 
 
 
 

14. Eventuelt. 
• Charlotte Holmershøj har i mail d.d. oplyst, at hun ikke længere skal være 

konsulent for Seniorsektionen. Fremtidige henvendelser om assistance m.m. 
rettes til Søs Ammentorp i Sekretariatet. EH sender mail til Charlotte og 
takker for godt samarbejde. 

• BTA snakker med Søs om brug af Zoom til bestyrelsesmøder, da vi finder 
dette mere brugervenligt end Teams. 

• BTA ha snakket med Anne Møller om at lave en workshop på 
Socialrådgiverdage á la den, de lavede på SD2019. Øvrige idéer om 
workshops, paneldebatter m.m. drøftes på næste bestyrelsesmøde. JH-P 
kontakter Nikolaj Paulsen om deadlines for aflevering af forslag.  

• På næste møde er EH dirigent og HD er referent. 

 

Referent: Eva Hallgren 


