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Seniorsektionen 
Dansk Socialrådgiverforening 
 

 
REFERAT BESTYRELSESMØDE D 25.november 2022, Mødefabrikken, 

Odense. 
 

Tilstede: Eva Hallgren (EH), Jonny Holme-Pedersen (JHP), Bjarne Trier 

Andersen (BTA) Ellen Gravesen (EG), Lone Møller (LM) og Lise Færch (LF). 
Afbud:    Inge Marie Skaarup (IMS).  

 
1. Godkendelse af dagsordenen. 

             Godkendt 
 

2. Mødeleder og referent 
             Jonny og Lise 

 
3. Meddelelser 

2 repræsentanter fra bestyrelsen (Bjarne og Margrethe) har opnået 
valg som delegerede til PKA´s repræsentantskab 

 
4. Budget og regnskab v/Bjarne 

De ca. 32.000 kr. som vi ikke umiddelbart kunne få overført fra 2021 

til 2022 har HB nu godkendt overføres. 
Vores grundbevilling hæves i 2023 med 19.000 og i 2024 med 

yderligere 6.000. 
Det ser umiddelbart godt ud – men vi afventer de lokale 

arrangementsgruppers endelige afregning inden budget 2023 
revideres. 

 
5. Orientering fra Repræsentantskabsmødet v/Jonny og Bjarne. 

Jonny og Bjarne orienterede kort om nogle af de beslutninger, der blev 
truffet på repræsentantskabsmødet – herunder økonomien. 

 
6. Årsmøde den 24. april 2023 

Vi holder fast ved Knud Aarup og Jens Galschiøt som oplægsholdere. Lise 
aftaler pris med begge og de temaer de vil tale over. Knud noget om 

velfærdsstaten og Jens om det at være politisk kunstner. 

Bjarne og Eva laver tidslinje med opgaver ifm. Årsmødet. 
Eva skriver det ind som en del af forordet til Nyhedsbrevet i januar. 

Lise undersøger busser fra banegården til Galleri Galschiøt 
 

Program: 
10.30- ankomst med kaffe og generel info 

11.00.- 12.30 
Knud Aarup oplæg og spørgsmål 
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13.00 – 14.00 frokost 
14.00 – 15.30 

Jens Galschiøt 
15.30 – 16.00 opsamling og farvel 

 
7. Deltagelse på Socialrådgiverdage 2023. 

Dagene ligger d. 15.– 16. november 2023 
Vi forventer at der bliver økonomisk mulighed for at tilbyde samme antal 

som i 2021 at deltage med tilskud. Vi afventer dog oversigt over endeligt 

forbrug 2022. 
Vi skal allerede nu tænke i om vi vil foreslå nogle workshops!!!! 

Konkret talte vi om noget med ”erfaringer”, dilemmaspil (LM), gentage 
workshop fra 2019 ”Er der et liv efter socialrådgiverjobbet?” (BTA og 

Anne Møller). BTA prøver endvidere at finde programtekst til tidligere 
workhop med tre generationer af socialrådgivere. 

Vi afholder reception som ved tidlige Socialrådgiverdage.  
Punktet sættes på dagsordenen på næste møde.  

 
8. Nyt fra regionerne 

Vi planlægger møde med arrangementsgrupperne i maj/juni. Det bliver 
på Odin Havnepark LUMBYVEJ 17 i Odense. Vi holder formøde over zoom 

(tidspunkt aftales senere) 
 

Flere har oplevet problemer med at udfylde det skema vi skal anvende 

når vi skal have arrangementer på nettet. Eva får en fil med skemaet 
med til næste møde (Søs). 

 
9. Opfølgning på debatter på bestyrelsesseminaret. 

Vi planlægger 2 webinarer i 2023: 
- Foråret Adrian Pedersen Anbragte Børns Vilkår 

Bjarne og Jonni er tovholdere. Marts er velegnet. 
- Efteråret (november) Steen Hildebrandt om verdensmålene (sup. 

Lykketoft) 
Lone er tovholder 

 
Vi beder DS-centralt lave en skabelon med logo + seniorsektionen. Det 

kan vi bruge til Nyhedsbrev og andre papirer vi producerer. 
 

10.  Årsmøde og generalforsamling 2024. 

 Vi holder denne gang i Aarhus den 16./17. april og bestyrelsen mødes 
dagen før 

 Indehold fastsættes senere. 
 

11. Orientering fra Faglige Seniors Kongres 2022 v. Jonny og Eva 
Vi skal være opmærksomme på de fordele vi kan have af vores 

medlemskab: 
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- Leje/lån af lokaler 
- Netværk 

- Tilskud kan søges fra Veluxfonden ved kulturelle arrangementer 
 

12.  Årshjul. 
 Bjarne laver udkast 

 
13. Eventuelt  

 

Næste møde afholdes i Toldbodgade d. 3. februar 


