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Seniorsektionen 

Dansk Socialrådgiverforening 

 

Referat af bestyrelsesseminar i Odense den 25. – 26. maj 2021 

Til stede: Jonny Holme-Pedersen, Bjarne Trier Andersen, Ellen Gravesen, Lise 

Færch, Helle Dalsgaard, Inge Marie Skaarup og fmd. Eva Hallgren. 

Referat: Helle Dalsgaard og Inge Marie Skaarup 

 

Møde med regionsformændene.   

Mie Vode Moll, Syd deltog fysisk.  Rasmus Balslev, Øst og Trine Quist, Nord 

deltog virtuelt. 

 

Formålet var at afstemme gensidige forventninger omkring seniorernes rolle i 

DS. Hvordan kan vi blive bedre til at fastholde medlemmer ved overgang til 

pension som seniorer? Hvordan kan vi gøre seniorsektionens tilbud mere 

synlige for gruppen?  Vigtigt at der er forskellige ønsker om det at være 

seniorer. For nogle er de sociale og kulturelle arrangementer tilstrækkelige. 

Andre ønsker at bruge deres fag mere i socialpolitiske debatter samt over for 

de studerende.  

Forskelligt fra de forskellige regioner hvor langt man var nået med 

samarbejdet med seniorerne. I øst er der indkaldt til møde med alle 

interesserede seniorer, som vil indgå som sparingspartner for de 

nyuddannede.  30 seniorer har tilmeldt sig. Jonny og Anne har erfaring med 

supervision for TR i øst. Et projekt som har været meget succesfuldt.  De 

øvrige var positive overfor at gå videre med inddragelse af seniorerne og vil 

drøfte det med deres respektive bestyrelse. 

Omkring fastholdelse af medlemmer i DS efter pensionering var der enighed 

om at TR'erne og konsulenterne i DS har en væsentlig rolle omkring formidling 
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og uddeling af pjecer, som skal med til medlemsmøder og TR møder.  At 

pjecen skal ligge på hjemmesiden.  Måske kunne vi indgå i højere grad i PKA's 

medlemsarrangementer og orientere om seniorsektionen.  Medlemmer fra 

Seniorsektionen kunne inviteres med til regionsbestyrelsesmøder. 

Informationsstrategi. 

Det er ikke tiden nu med en selvstændig Facebookside for seniorer. Måske 

flere nyhedsbreve.  Eva rykker for vores ønske om at få en klumme i 

Socialrådgiveren. Lise og Bjarne reviderer pjece og velkomstmail. Referater er 

beslutningsreferater med henvisning til drøftelser.  

 

Socialrådgiverdage. 

Når vi kender økonomien tages der stilling til hvor mange vi kan sende af sted. 

Johnny og Ellen er ansvarlig for receptionen. Flere seniorer har meldt ind til 

work shops. Se under referatet fra arrangementsgrupperne.  

 

Forberedelse af landsdækkende temamøde d. 16. og 17. september. 

Materialet er klar til at blive sendt ud. Bestyrelsen skal også tilmelde sig.  

 

/Helle Dalsgaard. 

 

Bestyrelsesseminar -fortsat onsdag 26.5. 

Forberedelse møde med arrangementsgrupperne 

Udgangspunkt for drøftelsen er bl.a., at man ikke har kunnet mødes under 

Coronapandemien, så der er brug for udveksling mellem bestyrelse og 

arrangementsgrupper. 
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Rammerne for arrangementsgruppernes arbejde og samarbejde med 

bestyrelsen er kommissorium af 5.marts 2018. (udleveres på mødet) 

Følgende punkter til drøftelse med arrangementsgrupperne: 

 Høre gruppernes tanker om kommende aktiviteter, og hvad de allerede 

måtte have planlagt. 

 Og har de ideer til andre typer aktiviteter end kendte. 

 Og mht. ressourcer og arbejdsformer, kan man forestille sig ØST, SYD og 

NORD gå sammen i arbejdet – fra idé til effektuering? 

 Og afledt af corona erfaringer med virtuelle arrangementer. Hvad tænker 

arrangementsgrupperne herom- og har de nogle bud på brug af virtuelle 

kommunikationsform i den her sammenhæng fremover.? 

 Har arrangementsgrupperne ideer/ønsker til oplægsholdere fremover. I 

den forbindelse forelægges de bestyrelsens liste. Se neden for under 

punkterne. x)  

 Repræsentativitet.-jf. kommissorieteksten: gruppen tilstræbes at være 

så repræsentativt sammensat som muligt i forhold til geografi. Der kan 

evt. knyttes ad hoc medlemmer til gruppen i forbindelse med 

planlægning af konkrete arrangementer o.lign. Har 

arrangementsgrupperne tanker herom.  Arrangementer centrerer sig 

aktuelt omkring de større byer.- 

 Hvad tænker arrangementsgrupperne om de månedlige, lokale 

frokostarrangementer?  

 Så helt overordnet: Hvordan sikrer vi at de formål, som fremgår af 

kommissoriet, kommer til udfoldelse.  

 Hvad tænker arrangementsgrupperne omkring information-

kommunikation med seniorsektionens medlemmer? jf. bestyrelsens 

møde med DS chef for politik og kommunikation Stine Brix. Eksempler er 

nyhedsbreve, kommunikation til nye medlemmer m.m. 

 Orientering og drøftelse omkring Socialrådgiverdage 17-18. november. 

Indhold. Og økonomi. Høre om interessen for deltagelse. Har betydning 
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for budgettering af nedsat deltagerpris for et vist antal 

seniormedlemmer. 

 Budget. Hører om arrangementsgruppernes overslag aktuelt. 

 

x) Bestyrelsens oplægsholderidéliste: 

Pelle Dragsted. Tidligere folketingsmedlem, aktuel med bogen Nordisk socialisme- på 

vej mod et økonomisk demokrati (2021).  Tema: social innovation, visioner om 

socialpolitik og fællesskaber) 

Morten Pape (Forfatter –autofiktion om opvækst i Urbanplanen. Romanen” Guds 

bedste børn” (2019). (Tema social arv, socialpolitik) 

Sagsbehandlere med flere Eksempel Jobcentret Lærkevej, København. Kritik, oprør fra 

gulvet med kronikker, oprør fra brugere/det civile samfund ”Jobcentrets Ofre”. Tema: 

Forråelse i det sociale arbejde, forrående organisationer, og om brud og udvikling. 

Preben Wilhjelm, tidligere folketingsmedlem. Lic.jur., atomfysiker. Aktuel med bogen 

”Kampen for retsstaten” 2019. Tema: Retssikkerhed som forudsætning for demokrati 

og folkestyre. 

Eva Schmidt. Professor emerita. Danmarks første kvindelige juraprofessor. Debattør 

især om, hvad hun de sidste 20 år har set som fald i retssikkerheden.  Aktuel med 

bogen ”Jeg håber, jeg har gjort en forskel” (2021).  Tema: retsstat, retssikkerhed. 

Anne - Dorte Hestbech: seniorforsker. VIVE-det nationale forskningsinstitut for 

velfærd. Gennem mange år forsket i udsatte børn og familiers vilkår. Bl.a. anbragte 

børn, aktuelt omkring tvangsanbragte børn. Tema: Forskning, udsatte grupper. 

Birgit Kirkebæk. Lærer, professor emerita. dr.pæd. på disputatsen: Da de åndssvage 

blev farlige. Tema: De åndssvages historie, integration/udstødelse/ stigmatisering.  

 

Møde med repræsentanter for arrangementsgrupperne 

Øst: Lise Madsen, Britta Kjølberg, Anne Dahl Petersen 

Nord Dorte Perra, Anne-Grete Andersen 

Syd: Britta Møller, Birte Frank. 

Efter velkomst en runde med referat om nuværende aktiviteter/planer ideer for 

resten af 2021/22: 
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ØST 

15.6. Frilandsmuseet. August FRAK. Om unge indvandrere på Nørrebro/ 

arbejdsmarkedet. Oktober: Besøg Kriminalforsorgen og Herlufsholm December 

julefrokost. Copenhagen Contemporary/International Art Center. De månedlige 

cafemøder Karla er genoptaget. (fra 6-8 deltagere.) 

NORD 

Sommer frokost Thors Mølle 16.6.  Silkeborg papirfabrik 26.10. julefrokost 

ARoS i december. Satser på Livø foråret 2022. månedlige frokostmøder på 

Folkestedet (Den gamle Hammelbanestation) fortsat. 

SYD 

Bytur Odense, gennem byens historieudvikling. Oktober Vadehavsmuseet, 

julefrokost 6.12.  

Skønsom blanding af sociale og kulturelle tiltag. Enighed om vigtigheden af at 

holde balancen mellem det ”socialfaglige, det politiske og det kulturelle”.   

Derefter drøftes aktiviteter, holdninger, planer og ideer med udgangspunkt i de 

punkter, bestyrelsen har drøftet, jf. forrige punkt, og med invitation til 

arrangementsgrupperne om at komme med deres overvejelser, ideer og nye 

vinkler. 

 

 Omkring repræsentativitet. Alle i bestyrelse og arrangementsgrupper er 

enige om, at det gælder om at nå så mange medlemmer som muligt 

både hvad angår geografi og medlemmers deltagelse i såvel arbejde med 

arrangementer som deltagelse. Dvs. være inviterende i forhold til at 

supplere sig med f.eks. ad hoc-medlemmer, der kan have et 

lokalkendskab.  Også selvom der måske ikke kommer så mange til 

arrangementer væk fra de store byer. Det kan tage tid. Det bifaldes af 

alle grupper. SYD nævner bl.a. et vellykket arrangement med besøg i 

bofællesskab i det sønderjyske. I den forbindelse er der interesse for en 

opgørelse af fordeling af seniorer.  Det fremskaffer bestyrelsen tal på.  

 



6 
 

9 
 

 Kommunikation nye medlemmer. 

Der er enighed om vigtigheden af at opspore medlemmer, at nå ud til 

dem, at udvikle kontakten og inddrage. Der er vanskeligheder med at få 

information til medlemmer i overgangen mellem arbejdsmarked og 

efterløn, førtids-eller alderspension. Også drøftet på møde med 

regionslederne i går. Der orienteres om eksisterende velkomstpjecen, 

som viser sig ikke at være særlig kendt. Der skal arbejdes med, hvordan 

vi får kontakt, så medlemmer ikke falder ud. 

 

 Nyhedsbreve 

Positive tilkendegiveler omkring udarbejdelse af en fælles skabelon. 

 

  Med et ”appetitvækkende” layout. Således tilslutning til ensartethed, og 

måske som det nævnes fra én af arrangementsgrupperne med 

supplerende lokale udmeldinger.  Ligeledes drøftelse af, hvorvidt man 

skulle øge kadencen med udsendelse af nyhedsbreve fra 2-til flere om 

året.  

 

 Webinarer.   

Brugen af virtuel kommunikation og aktiviteter affødt af corona. 

Bestyrelsen orienterer om to velbesøgte webinarer her i april og maj. Det 

første med Bettina post. 50 deltog. Og foredrag med Lars Uggerhøj. 70 

deltog. De fremmødte medlemmer af arrangementsgrupperne havde ikke 

erfaringer med webinarerne. Men der er enighed om, at måden rummer 

potentielle muligheder for medlemsinddragelse i en anden skala end 

fysisk fremmøde. Det pointeres, at det er vigtigt for det faglige 

fællesskab, at det tilbydes til alle medlemmer af DS. Det giver nye 

muligheder for gensidig inspiration mellem faggrupper og sektioner, og 

dermed bidrage til at bryde barrierer i forbindelse med fysiske og 

ansættelsesmæssige forskellige placeringer. Så tilslutning til at fortsætte 

udviklingen med  brug af web-muligheder. . 



7 
 

9 
 

 Webinar-nye medlemmer. Der nævnes f.eks. den mulighed, at man i 

forbindelse med f.eks. foredrag virtuelt, starter med en særlig velkomst 

til nye medlemmer. Hermed nås måske også medlemmer, der trods 

forsøg ikke har kunnet nås med e-mails/almindelige breve.  

 

 Så alt i alt konkluderes, at webinarer er endnu et redskab i 

kommunikationsværktøjskassen . hvor det, som nævnt kan række 

udover det fysiske møde. Enighed om, at det skal ses inden for den 

ramme, at det fysiske møde er i højsædet. Fællesskabet er vigtigt–det 

faglige og det personlige- til at forbinde fortid, nutid og fremtid.  

 

 Omkring kommunikations og informationsstrategi. Der er enighed om 

ønsket om en DS seniorklumme i SOCIALRÅDGIVEREN. BTA nævner 

vanskeligheden med at få kommunikeret til alle omkring 1200 

medlemmer af seniorsektionen. Nævner eksemlet med de ca. 100 som 

ikke har e-mailadresse, og som er søgt kontaktet via brev. 10% svar. 

 

 Omkring økonomi.  Kasseren orienterer om, at coronaen reducerede til 

næsten ingen aktivitet 2020, så 300.000 kr. er returneret til 

hovedkassen. Til Budget 2021 meldes fra arrangementsgrupperne om 

planlagte aktiviteter: ØST 38.277 + transport, NORD: 17.300 + 

transport, SYD 18.20.000 + transport.  

 

 Socialrådgiverdage 17.-18. november Årets tema er: Sammen om 

professionen- faglig udvikling og handlekraft.-med kernefaglighed som et 

af stikordene. Bestyrelsen orienterer om følgende initiativer på bedding:  

1) Workshop med tema supervision, mentor og TR-rollen/dilemmaer.  

2) Forslag om paneldebat med tema ”Udvikling ”afvikling af det sociale 

arbejde”. Med deltagere fra uddannelses-sagsbehandlings-ledelses--

politik-og brugerniveau. 
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3)  Anne Møller og Bjarne Trier Andersen med workshop: ”Er der et liv 

efter arbejdslivet ”   

 

 Der afsluttes med udtryk for gensidig tilfredshed med at mødes og 

udveksle.-Og værdien ved at det er fysisk.  

 

FROKOST 

 

Bestyrelsesseminaret fortsat:  

 Økonomi   

Kasserer gennemgår omdelt bilag med oversigt over regnskab og 

budget. Det besluttes efter drøftelsen og overslag fra de tre 

arrangementsgrupper, at bestyrelsen søger om 100.000 kr. ekstra til 

seniorsektionens aktiviteter i år. Dette bl.a. med ønsket om a kunne give 

flere seniorer mulighed for at deltage i socialrådgiverdage med reduktion 

i prisen. 

 

 Bestyrelsesmøder 2021  

Bestyrelsesmøde. Virtuelt 11.8. kl. 10- 

Bestyrelsesmøde før temamøde Svendborg 16/17.9. 

Bestyrelsesmøde Toldbodgade 1.12. kl.11- til 

 

 Generalforsamling 2022  

Dato for generalforsamlingen fastsættes til 28-29.4.2022 

Helle afsøger mulighed for tag over hovedet i og omkring Slagelse. Der skal 

være pænt, god mad, plads til 70 deltagere, og det må ikke være for dyrt. 

Der er i området mulighed for socialfagligt, politisk og kulturelt indslag. ( 

Trelleborg, forsorgsmuset, bl.a. om Sprogøpigerne) 

 

 Evaluering af bestyrelsesseminaret. 
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Formålet med bestyrelsesseminaret var at intensivere og afklare 

samarbejdet med regionsformændene og arrangementsgrupperne. Og 

som sidegevinst at profitere af at arbejde sammen i samme rum. 

Holdningen er, at mødet her har bragt os et godt stykke videre på vejen. 

Og at vi har profiteret af det løft, det har givet kommunikationen, at 

mødes fysisk og at have tid. Så lidt mere samlet tid gir mulighed for. Det 

kan overvejes positivt til en anden gang.  

 

 Evt. 

Intet at bemærke.                                                            

 

 

 /IMS 

 

 

’   


