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Seniorsektionen 

Dansk Socialrådgiverforening 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 11. august 2021 – afholdt via 

Teams 

Til stede: Bjarne Trier Andersen, Ellen Gravesen, Eva Hallgren, Lise Færch, 

Helle Dalsgaard, Inge Marie Skaarup, Jonny Holme-Pedersen 

 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

Helle bød velkommen. Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Mødeleder og referent 

Mødeleder: Helle  

Referent: Jonny 

 

3. Meddelelser 

 - Eva har tilmeldt sig Netværksmøde i DS for formændene d. 24.9. 

 - Eva er spidskandidat (Enhedslisten) til Kommunalvalget i Holstebro 

 - Helle er opstillet som nr. 2 (SF) til Kommunalvalget i Slagelse Kommune 

 

4. Regnskab og Budget v/Bjarne 

Der mangler 3 (kendte) regninger i statusregnskabet. 

Vi har brugt ca. 33.000 kr. på bestyrelseskontoen og der resterer herefter 

ca. 2.000 kr.  

Vi har søgt ekstrabevilling på 100.000 kr. og afventer svar fra HB mødet 1. 

september. 

Regnskabet med Bjarnes orientering blev godkendt 

 

5. Opfølgning på Bestyrelsesseminar den 25. – 26. maj 

 Vi (Ellen og Inge Marie) deltager i møde med Regionsbestyrelsen i 

Nord 28.september. Og IM oplever stor åbenhed overfor samarbejde 

fra medlemmerne. 
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 Syd afholder Webinar om pension for medlemmer over 58 år d. 29. 

november – Lise deltager. 

 I Øst er der godt samarbejde dels om ny fælles aktivitet (Sparring 

tilbud til nyansatte ved Frivillige seniorer / opstart efteråret) og dels 

inviteres seniorer med i Regionsaktiviteter (fx Folkemødet på Møn). 

 Folder/Pjece til nye medlemmer: Lise og Bjarne redigerer den 

nuværende Pjece og sørger for at den også bliver digital. 

 

6. Status på tilmeldinger til temadagene den 16. – 17. september 

 Der er venteliste, men alle forventes at komme med.  

 Bjarne skriver til dem på venteliste og foreslår, at de bor på dobb.vær. 

eller finder et B & B i omegnen. Bjarne gennemgik alt det praktiske 

(der er meget).  

 Aftenunderholdning: Vi opfordrer deltagere til at medbringe 

musikinstrumenter og Strejkesangbogen. 

 Ved morgenmaden har vi en kort briefing hvor Eva giver en kort 

orientering om hvad vi i bestyrelsen aktuelt har gang i Og vi vil i øvrigt 

opfordre seniorerne til at bruge deres kreativitet og foreslå aktiviteter, 

oprette ad hoc grupper om særlige ideer/ønsker 

 Bestyrelsen er opmærksom på nye medlemmer (velkomst og mingling 

ved middagen). 

 

   7. Socialrådgiverdage den 17. – 18. november 

 Workshop: Anne Møller og Jonny har en Markedsbod (nyt i stedet for 

Workshop). Og der arbejdes på en paneldebat vedr. uddannelsen, som 

vi har foreslået.  

 Bjarne deltager med historiegruppen. Eva og Helle deltager 

formodentlig ikke – det er dagen efter Kommunalvalget. De øvrige 

bestyrelsesmedlemmer (Lise, Ellen, Inge Marie og Jonny) deltager. 

 Receptionen: Ellen og Jonny står for afvikling af receptionen. Der 

forefindes måske stadig røde T-shirts i Toldbodgade. Ellen og Jonny 

opfordres til at lave et ”opmærksomhedsskabende OPRÅB”!  

Forslag om en quiz med 5 spørgsmål om seniorsektionen og et par 

flasker rødvin som præmie. 

Bjarne sender slides fra 2019. Vi vil gerne opdatere Seniorsektions 
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slides med nye billeder fra Temadagene i Svendborg og gerne fra 

lokale arrangementer – send gerne billeder til Bjarne/Ellen/Jonny. 

 Jonny og Ellen planlægger videre ved arbejdsmøde i Aarhus i oktober. 

Send gerne ideer! 

 Økonomi: Bestyrelsen vil gerne støtte at aktive seniorer (bl.a. 

Arrangementsgruppemedlemmer) kan deltage med økonomisk tilskud. 

Vi kan først beslutte evt. tilskud efter at vi får svar på vores 

tillægsbevillingsansøgning fra Hovedbestyrelsen primo september. 

Eva og Bjarne kommer med udspil til evt. fordeling  

 

8. Generalforsamling og Årsmøde 2022 

Sted: Helle har undersøgt muligheder ”lokalt” – de er fine men for små og 

for dyre. Vi er enige om, at vi (flere af os) afsøger muligheder Ved 

Toglinjen fra Fredericia over Fyn til København.  

Gerne plads til 100 (minimum 75 deltagere) og gerne en døgnpris på 

900 – 1500 kr. (max 1700). 

Fagligt Indhold: Forslag om frikommune erfaringer / Eva Smith / andre 

emner fra Idelisten. Måske besøg på/af et interessant socialfagligt 

sted afhængig af hvor i landet mødte afholdes. 

Vi har status på punktet på bestyrelsesmødet d. 16.9. i Svendborg. 

 

9. Webinar med Pelle Dragsted d. 28. oktober kl. 10.30 – 13.00 

Vi nedsatte arbejdsgruppe (Bjarne, Lise og Jonny) der sammen med Pelle 

laver gruppespørgsmål. Gruppen reserverer lokale i Toldbodgade, hvorfra vi 

sender med Pelle. Jonny ”indkalder” gruppen. 

Webinarer i 2022: Alle kommer med ideer – gerne ud fra Idelisten på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

10. Nyt fra regionerne herunder den nye skabelon for Nyhedsbrevene 

Enighed om, at Lises forslag til skabelon (se Syds Nyhedsbrev) skal være 

den fremtidige skabelon. 

Der forelå nyhedsbreve med efterårs/julearrangementer fra Syd og Nord. 

Øst rykkes – Eva udsender inder hun tager på ferie. 
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11. Nyt fra Faglige seniorer. 

Punktet blev skudt til næste bestyrelsesmøde.  

Bestyrelsen kunne (efter 2 ½ times online møde) godt mærke en 

begyndende træthed…  

 

12. Årshjul – Bjarne havde udsendt justeret forslag. 

Det justerede forslag blev vedtaget. 

 

13. Næste møde afholdes d. 16. september kl. 11.30 i Svendborg 

 

14. Eventuelt 

Det blev besluttet at bestyrelsen må få betalt udgift til enkeltvær. ved 

deltagelse i Socialrådgiverdage. 

 

 

 

    

 

 


