
Seniorsektionen 

Dansk Socialrådgiverforening 

 

 

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 3. februar 2023, DS i 

Toldbodgade, København.  

 

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

Andersen (BTA), Ellen Gravesen (EG), Lise Færch (LF), Inge Marie 

Skaarup (IMS), Lone Møller (LM) 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt  

 

2. Mødeleder og referent 

Lise Færch og Lone Møller   

 

3. Meddelelser 

Eva har modtaget henvendelse fra et medlem, som spørger om markering 

af jubilæum for medlemskab af DS. Der er forskellige traditioner i 

regionerne. Bestyrelsen mener det er værd at markere trofaste 

medlemmer og vil arbejde videre med regionerne for at fremme fælles 

retningslinjer for jubilæer.  

EH modtager jævnligt henvendelser fra NGO'er og andre institutioner, 

som efterspørger frivillige seniorer. Der henvises, som aftalt til 

www.frivillig.dk og lokale frivilligcentre. Det fungerer. 

 

Søs Ammentorp kom på en kort visit. Vi benyttede lejligheden til at lave 

aftaler om samarbejde i forbindelse med kommende arrangementer. 

 

4. Regnskab og budget 

Gennemgås af Bjarne til alles tilfredshed. Regnskab 2022 blev godkendt 

og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen i 2024. Forslag til 

budget 2023 og 2024 blev godkendt. 

Mulighed for merchandise til brug ved arrangementer undersøger Bjarne 

via Søs - krus, notesbøger o.l. 

 

5. Forventningsafstemning med fagbladets redaktion 

V Susan Paulsen og Bjarke Hartmeyer Christiansen.   

Bestyrelsens oplæg er 'mere fagforeningsblad end magasin'. Og mulighed 

for at komme mere til orde i bladet. 
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Susan gør rede for at redaktionens prioritering af stoffet, er baseret på en 

spørgerunde blandt medlemmerne. Vi kan frit henvende os med ideer til 

bladet. 

 

Forkvindebesøg 

Signe Færch kom forbi til gensidig glæde, inspiration og bekendtskab.  

 

6. Årsmøde den 24. april 2023  

Arrangementet annonceres i bladet. Det veludarbejdede skema 

gennemgås. Søs sender besked ud til alle medlemmer 10.2.23. Der 

planlægges med 80 deltagere og venteliste. Pris 200 kr. Der åbnes for 

tilmelding den 14. februar via Medlemssystemet. 

Bjarne sørger for praktisk information til deltagerne. 

Eva byder velkommen. Jonny er mødeleder.  

Bestyrelsen v. Lise og Lone mødes kl. 9 på Galleriet. 

OBS. Bestyrelsen skal selv tilmelde sig. 

 

 

 

7. Deltagelse på Socialrådgiverdage 16.-17. november 2023 

Bjarne og Anne Møller finder, genopfrisker og indsender forslag om 

workshop "Er der et liv efter arbejdslivet" når der er "call for paper". Vi 

foreslår også en workshop med temaet "Socialrådgiverfaget før og nu" - 

et historisk perspektiv med deltagelse af forskellige generationer af 

socialrådgivere. Mariane Johansen, som tidligere har stået for en lignende 

workshop, er positiv i forhold til at bidrage.   

Eva tilmelder sektionen med en reception. 

Bestyrelsen melder mulighed for at søge økonomisk støtte samt 

deltagerantal ud, når vi kender deltagerprisen. 

 

8. Webinarer i 2023 

Den 8.marts afholder vi webinar med De Anbragtes Vilkår kl. 11-13. 

Pris for oplæg er 4000 kr. 

Arrangement i efteråret med Steen Hildebrandt om Verdensmål og 

velfærdsstat uge 43 kl. 13-15 eller et sted mellem kl. 11 og 15 afhængigt 

af oplægsholderen. Invitation sendes ud til alle medlemmer. Lone 

forhandler honoraret ned til max. 10.000 for tre kvarters oplæg og ca. en 

halv times spørgsmål og debat. 

 

 

 



9. Skema 

Til brug ved annoncering af arrangementer gennemgås. Nogle 

medlemmer synes skemaet er svært at udfylde. Bestyrelsen beslutter at 

fortsætte med den nuværende form og håber at øvelse gør mester. 

 

10. Nyt fra regionerne  

Møde med arrangementsgrupperne foreslås afholdt på 2. dagen på vores 

bestyrelsesseminar, dvs. 28. september. Vores 3.suppleant Margrethe 

Bennike inviteres med.  

Vedrørende honorar til oplægsholdere i regionerne kan Veluxfonden 

søges. Undtagen til transport og forplejning.  

Jonny kontakter Faglige Seniorer om mulighed for at søge penge til 

Steen Hildebrandts honorar. 

Nords arrangement, som var planlagt til at foregå den 20. juni, samme 

dag som Sprogøturen, flyttes til den 22. juni. 

 

11. Årsmøde og generalforsamling i Aarhus den 16. og 17. april 

2024 

Bjarne har foreløbig reserveret Aarslev Kro, som var det billigste blandt 

flere tilbud.  

 

12. Årshjul 

Gennemgås med stor tilfredshed. 

 

13. Næste møde 

Teamsmøde torsdag den 11.maj kl. 13-15. Bjarne sørger for indkaldelse.  

 

14. Eventuelt  

Inge Marie gør opmærksom på at hendes nye mail adresse er 

ingemarieskaarup@gmail.com  

IKKE mere stofanet! 

Forslag: Forfatter til bogen Entreprenørstaten, Sigge Winther Nielsen som 

oplægsholder til et af vores fremtidige arrangementer. 

 

Referent: LM 

Svendborg den 19.februar 2023 
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