Referat af generalforsamling i Seniorsektionen
Afholdt i Taastrup torsdag den 28. april 2022

Pkt. 1.
Eva Hallgren byder velkommen til generalforsamlingen.
Ebba Henker og Helle Espe Dalsgaard vælges som stemmetællere.
Anne-Grethe Andersen og Gunhild Svanevik vælges som referenter.
Pkt. 2.
Rasmus Hangaard Balslev, formand for region Øst, vælges som dirigent. Rasmus indleder med
at konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. vedtægterne.
Der er 61 stemmeberettigede til stede.
Pkt. 3.
Den udsendte dagsorden godkendes med følgende ændringer:
•
•

Der foretages samlet valghandling af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Generalforsamlingen suspenderes efter fremlæggelse af bestyrelsens beretning med
henblik på
debat i grupper ved bordene. Bestyrelsen fremlægger særskilt papir til brug for denne
debat.

Pkt. 4.
Eva Hallgren (EH) oplyser, at der aktuelt er 1231 medlemmer i Seniorsektionen.
EH oplyser, at bestyrelsen har brugt zoommøder aktivt i den forløbne periode, hvor det ikke
har været muligt at afholde fysiske møder; ikke kun til ordinære bestyrelsesmøder men også
ved behov for at drøfte mindre spørgsmål imellem bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen forventer
at fortsætte denne praksis fremover ind imellem de fysiske bestyrelsesmøder.
Som oplæg til kommende debat i grupperne fremhæver EH følgende punkter i beretningen:
Nyhedsbreve: Er det tilstrækkelig med 2 nyhedsbreve om året? Hvilket indhold skal
nyhedsbrevene have?
Sociale Medier: Skal Seniorsektionen være på Facebook?
Webinarer: De afholdte webinarer under coronanedlukningen har været en succes. Det har
været muligt at nå bredere ud til medlemmer i hele landet. Endvidere har der deltaget
socialrådgivere i job, og også personer fra andre faggrupper. Skal Seniorsektionen fortsætte
denne aktivitet? Skal der være flere eller færre?
Samarbejde med Regionerne: EH fremhæver det gode samarbejde med de tre regioner. I
Region Øst fortsætter aftalen om supervision af tillidsrepræsentanter. Endvidere er der indgået
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en aftale, hvor seniormedlemmer tilbyder at blive mentorer for nyansatte/nyuddannede
socialrådgivere. Der arbejdes på en lignende aftale i Region Syd.
Frivilligt socialt arbejde: EH oplyser, at bestyrelsen modtager et stigende antal
henvendelser fra organisationer, der ønsker, at deres behov for frivillige formidles til
Seniorsektionens medlemmer. Skal disse henvendelser sendes videre til medlemmerne, i givet
fald til relevant region, eller landsdækkende?
”Stillingsopslag.” Bestyrelsen modtager også henvendelser om medarbejdere til lønnet
arbejde. Et eksempel er en henvendelse fra Vordingborg Kommune, der efterspørger
arbejdskraft til særlige afgrænsede arbejdsopgaver, der aflønnes på timebasis. Skal disse
henvendelser sendes videre til medlemmerne i relevant region?
Kommentarer og spørgsmål til beretningen:
Der spørges om Forbundsudvalget i Faglige Seniorer: EH oplyser, at der sidder 2
repræsentanter fra hver medlemsorganisation i Forbundsudvalget. Seniorsektionen er
repræsenteret af Eva Hallgren og Inge Marie Skaarup Jensen. Forbundsudvalget arbejder med
at lave et nyt kommissorium, der skal danne grundlag for det fremtidige arbejde og afspejle at
nye medlemsorganisationer er kommet til.
I forhold til synliggørelse af Seniorsektionen rejses spørgsmålet om muligheden for at få en
box, evt. en klumme i vores fagblad Socialrådgiveren. EH oplyser, at der har været afholdt et
møde med kommunikationsafdelingen i DS mhp., hvordan seniorsektionen kan blive mere
synlig. Det har vist sig svært at få en aftale om plads i Socialrådgiveren; der er rift om
pladsen, da alle sektioner gerne vil være til stede i bladet.
Det anbefales, at bestyrelsen holder et nyt møde med Kommunikationsafdelingen i DS vedr.
ovennævnte.
Velkomstfolderen er en væsentlig del af synliggørelsen. Folderen findes bl.a. på
regionskontorerne og til TR-kurser. Det er vigtigt at den når ud til de enkelte arbejdspladser,
og at TR-repræsentanten bruger den aktivt i forhold til medarbejdere, der er på vej på
pension.
Når DS modtager en henvendelse fra et medlem der er på vej til pension, skriver DS en mail til
medlemmet og oplyser om seniorsektionen og henviser samtidig med et link til
velkomstfolderen.
Bestyrelsen opfordres til at kigge på PKA´s kommunikation vedr. pension. Det er ikke muligt at
se hvad der er sparet op og hvad der udbetales. Margrethe Bennike, der er delegeret til PKA´s
repræsentantskab vil gerne kontaktes og være behjælpelig med at komme igennem til PKA´s
Service, hvis der er behov herfor.
Der kommer flere kommentarer til Fagbevægelsens Hovedorganisations anbefaling af at
stemme ”ja” til afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 01. juni. DS har forholdt sig til
anbefalingen; synes ikke det er en god ide, og stiller spørgsmålstegn ved om det er
lønmodtagerpolitik og strategisk klogt at komme med en sådan anbefaling.
Beretningen godkendes enstemmigt.
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Generalforsamlingen suspenderes mhp. gruppedrøftelse.
Bestyrelsen fremlægger særskilt papir med spørgsmålene fra EH`s oplæg til drøftelse. De
enkelte grupper afleverer deres besvarelser til bestyrelsen, der inddrager disse i deres videre
arbejde.
Generalforsamlingen genoptages.
Pkt. 5.
Bjarne Trier Andersen fremlægger regnskabet for 2020 og 2021.
Regnskabet godkendes enstemmigt.
Pkt.6.
Der er ingen indkomne forslag.
Pkt. 7.
Bjarne Trier Andersen (BTA) fremlægger budget for 2022.
Et medlem, som fra egen region har fået økonomisk tilskud til transport og diæter til
Folkemødet, spørger om der kan søges økonomisk tilskud hos Seniorsektionen til dækning af
opholdet. Generalforsamlingen kan ikke anbefale dette.
Budgettet for 2022 tages til efterretning.
BTA fremlægger forslag til budget for 2023-24.
Oplyser at der søges en ekstrabevilling på repræsentantskabsmødet mhp. at give et tilskud til
medlemmerne til Socialrådgiverdage i 2023.
I forbindelse med budgetforslaget rejses forslag om en ændret prioritering af midler til
Socialrådgiverdage og Årsmøder. Forslaget indebærer, at Årsmøderne bliver ændret fra en til
to dage, og at der ydes mindre eller intet tilskud til Socialrådgiverdage. Begrundelsen er at
Årsmødet retter sig mod fællesskabet i Seniorsektionen, hvor deltagelse i Socialrådgiverdage
er individuelt.
Rasmus Hangaard Balslev påpeger at forslaget ikke er dagsordenssat og derfor ikke kan
behandles. Bestyrelsen opfordres til at drøfte forslaget og evt. sætte det på dagsordenen til
næste generalforsamling.
Forslag til budget for 2023-24 godkendes enstemmigt
Pkt. 8.
Eva Hallgren er eneste kandidat og vælges med akklamation.
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Pkt.9.
Bjarne Trier Andersen er eneste kandidat og vælges med akklamation.

Pkt. 10 og 11.
Opstillet er: Jonny Holme-Pedersen, Øst; Lise Færch, Syd; Ellen Gravesen, Nord; Inge Marie
Skaarup Jensen, Nord; Lone Møller, Syd; Margrethe Bennike, Nord.
De tre der får flest stemmer er valgt til bestyrelsen, her efter følger 3 suppleanter.
Valgt til bestyrelsen er: Jonny Holme-Pedersen, Lise Færch og Ellen Gravesen.
Valgt som suppleanter er:
1. Suppleant: Lone Møller.
2. Suppleant: Inge Marie Skaarup Jensen.
3. Suppleant: Margrethe Bennike.
Lone Møller og Inge Marie Skaarup Jensen deltager i bestyrelsesmøderne.
Pkt. 12.
Opstillet er: Eva Hallgren, Bjarne Trier Andersen, Jonny Holme-Pedersen og Anne Møller.
Jonny Holme-Pedersen og Anne Møller oplyser, at de ønsker at være suppleanter og ønsker
lodtrækning om hvem der skal være 1. og 2. suppleant. Generalforsamlingen godkender dette
ønske.
Valgt som repræsentanter er: Eva Hallgren og Bjarne Trier Andersen.
1. Suppleant: Anne Møller.
2. Suppleant: Jonny Holme-Pedersen.
Pkt. 13.
Eva Hallgren er eneste kandidat og vælges som repræsentant til Faglige Seniorers
Hovedbestyrelse.
Eva Hallgren og Ilse Hartmann er kandidater. Begge vælges som repræsentanter til Faglige
Seniorers Forbundsudvalg.
Johnny Holme-Pedersen opstiller og vælges som delegeret til Faglige Seniorers Kongres 2022.
Pkt. 14.
Der spørges ind til supervision af tillidsrepræsentanter i region Øst. Tidligere har der været
bevilget midler til supervision. Spørgsmålet går på om det er rimeligt, at supervisionen nu
foretages gratis af medlemmer fra Seniorsektionen. Rasmus Balslev oplyser at den betalte
supervision blev afviklet, fordi der ikke længere kunne findes midler hertil.
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Der spørges endvidere ind til om det er rimeligt, at der i forbindelse med supervisionen kun
ydes transportgodtgørelse med laveste takst. Rasmus Hangaard Balslev lover at undersøge
dette.
Derudover pointeres det, at det er vigtigt at et lønnet job aflønnes efter DS’s tariffer.
Birthe Povlsen orienterer om sit arbejde i IFSW og efterlyser interesserede til at deltage i det
internationale arbejde. Hvis man er interesseret, kan man kontakte hende eller næstformand
Ditte Brøndum.
Eva Hallgren afslutter generalforsamlingen med en tak til følgende: Den afgående bestyrelse,
især til Helle Espe Dalsgaard; arrangementsgrupperne i DS’ tre regioner; DS’ ledelse v. Mads
Bilstrup og FU, Magne Vilshammer; sekretariatsleder Søs Ammentorp, kontaktperson i DS; Jan
Sylvest og Kirsten Nielsen i medlemsafdelingen i DS.
Endvidere tak til ordstyrer Rasmus Hangaard Balslev, stemmetællere og referenter.

Referenter: Anne Grethe Andersen og Gunhild Svanevik.
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