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Seniorsektionen 

Dansk Socialrådgiverforening.  

 

Referat af bestyrelsesmøde i DS seniorsektion 27.4.2022 kl. 15 

Hotel Zleep, Høje Taastrup. 

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

Afbud Ellen Gravesen. 

 

1.Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt.  

 

2. Referent og mødeleder.   

Mødeleder Eva, referent Inge Marie. 

 

3. Meddelelser 

Eva meddeler, at hun sammen med bl.a. politikere, professionelle og 

fagforeningsrepræsentanter 4.4. 2022 deltog i workshop vedrørende 

fremtidig ældrepolitik indkaldt af social - og ældreminister Astrid Krag.   

Inge Marie oplyser, at hun som repræsentant fået indkaldelse til møde 

i Faglige Seniorers forbundsudvalg 17.maj. Hun deltager ikke, da hun 

ikke stiller op til posten som repræsentant i næste bestyrelsesperiode. 

Helle oplyser, at hun om tre uger starter supervisions hold for 

tillidsrepræsentanter. 

Lise har konstateret, at post sendt til DS sekretariat til 

videreformidling, forsinkes. Det aftales, at Lise vender 

problemstillingen med Søs Ammentorp i sekretariatet. 

4. Regnskab og budget 

Bjarne gennemgår det udsendte statusregnskab på mødet. Det 

fremlægges på generalforsamlingen i morgen.   
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5. Nyt fra regionerne:  

NORD: Turen til Livø bliver en realitet.  

SYD Lise meddeler, at der er forfattet brev til medlemmer SYD om 

interesse for at deltage i mentorordning. Sekretariatet kontaktes for 

videreformidling af mail herom. Om arrangementer i SYD i øvrigt 

henvises til program. 

ØST Jonny oplyser, at et seniormedlem i ØST har ytret ønske om at 

blive del af arrangementsgruppen. Vedkommende er inviteret til at 

mødes med gruppen 4. maj. -I øvrigt henvises til ØST program. 

 

6. Generalforsamling og årsmøde 28.-29.4.   

Fordeling af praktiske opgaver: 

a) Velkomst v/ Eva 

b. Praktisk om hotellet og om sandwich to go v/ Bjarne. 

c. Årsmødets program v/ Eva 

d. Velkomst og præsentation af oplægsholdere. Lise og Jonny 

e. Merchandise/ sange fordeles på borde inden GF. 

 

Stemmetællere Astrid Vestergaard og Helle E. Dalsgaard foreslås. 

Fremlæggelse af beretning v/ Eva 

Summemøde i grupper på baggrund af oplæg om aktiviteter og 

kommunikation bestyrelse og medlemmer. Der uddeles skriftligt 

materiale. Lise introducerer til gruppearbejdet.    

Regnskab og budget fremlægges (jf. det forelagte udkast) af Bjarne. 

Konstituering af bestyrelse. Sker umiddelbart efter 

generalforsamlingen.   

Middag og bordplan. Der laves ikke bordplan, men deltagere opfordres 

til at mingle med henblik på integration af bl.a. nye seniormedlemmer.  

 

 

7. Webinarer- efteråret 2022 

Der har været afholdt tre webinarer det forgangne år. Medlemmernes 
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vurdering heraf og skriftlige tilbagemelding herom er et af punkterne 

til summemødet under generalforsamling. Bestyrelsen drøfter emnet 

efterfølgende på baggrund af gruppernes respons.  

Der luftes i dag mulige webinaremner: Socialrådgiver Mette 

Blauenfeldt Dansk Flygtningehjælp, BABA-frivillige som arbejder med 

især etniske fædres rolle, samt problemstillinger vedrørende 

hjemløshed. 

 

8. Status på revision af velkomstbrev til nye seniormedlemmer. 

(Jf. vedhæftede forslag fra Eva udsendt som bilag til mødet). 

Vedtages.   

9. Forslag til regionsformænd, TR-nyhedsbrev og reklame i 

S0CIALRÅDGIVEREN vedrørende formidling af velkomstbrev til 

potentielt nye medlemmer af seniorsektionen. (Jf. udsendt 

forslag som bilag til mødet fra Bjarne.)  

Vedtages.   

 

10. Årshjul (jf. opdateret udgave sendt til mødet v/Bjarne) Det 

drøftes, hvad nytte, det er til. Enighed om, at det giver overblik. 

Vedtager at det fortsat ajourføres.  

 

11. Evt.  

Dato Zoommøde maj afventer konstituering af bestyrelse efter 

generalforsamlingen. Bestyrelsesseminar Aarhus 22-23.september. 

Planlægningen heraf fortsætter ligeledes efter generalforsamling og 

konstituering af bestyrelse.   

 

 

Ref. Inge Marie Skaarup 


