
Referat fra bestyrelsesmøde i seniorsektionen 
den 25.marts 2019 Mødefabrikken, Lumbyvej 17 i Odense 

Til stede: Eva Hallgren, Bjarne Trier Andersen, Birte Frank, Ingerlise Jensen, Gunhild Svanevik 
og Anne-Grethe Andersen. Afbud fra Anne Møller. 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden.  

Den blev godkendt. 

Ad 2) Mødeleder og referent.  

Jf. turnusordning: Mødeleder Ingerlise Jensen. Referent Anne-Grethe Andersen. 

Ad 3) Meddelelser. 

Orientering fra møde med regionsformænd den 5.2.19: Fra seniorbestyrelsen deltog Eva 
Hallgren, Birte Frank og Anne Møller. 

Regionsformand for Syd Anne Jørgensen og regionsformand fra Øst Rasmus Balslev, deltog. 
Afbud fra Nords regionsformand Trine Quist. 

Regionsformændene er positive overfor et fremtidigt samarbejde med seniorsektionen. Bl.a. 
drøftes det, hvordan vi får kontakt til potentielle seniorsektionsmedlemmer, når de holder op 
med at arbejde. Pga. persondataloven må DS ikke oplyse os navne på kommende seniorer. 
Aftalt at regionsformændene vil arbejde på at vi kan deltage i medlemsmøder for kommende 
seniorer samt evt. i møder med PKA, for dér at oplyse om seniorsektionen. 

Som tidligere omtalt (jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde), har et antal seniormedlemmer i 
Øst tilbudt sig som supervisorer for TR’er, efter henvendelse fra regionsformand Rasmus 
Balslev. Der arbejdes videre med henblik på at etablere dette. 

 Regionsformændene orienteres om Historiegruppens arbejde og intention om også at skrive 
de gamle kredsforeningers historie. Regionsformændene synes at ideen er god, men at 
initiativet skal komme fra Historiegruppen – evt. ved at henvende sig til tidligere 
kredsformænd.  

Ad 4) Regnskab og budget. 

Bjarne gennemgår regnskab for 2018 samt budget for 2019 og 2020. 

Merforbruget i 2017/2018 på 6.837,36 kr. er overført til budgettet for 2019. 

Bjarne har forud for mødet fremsendt regnskab (af 20.03.19) for perioden 01.01.19 til 
20.03.19. Det fremgår at der er ca. 173.000 kr. til rådighed for resten af 2019. 

Derudover har Bjarne fremsendt forslag til budget for resten af 2019 og for 2020. Det samlede 
budget for 2019 er på 254.000 kr., og for 2020: 259.000 kr.; en væsentlig stigning efter 
ansøgning herom og vedtaget af DS’ Repræstentantskab. 



Med fradrag for merforbruget fra 2017/18 samt overførsel på 50.000 kr. til 2-dages 
årsmøde/generalforsamling i 2020, er der i 2019 i alt 197.162 kr. til rådighed. 

De enkelte budgetterede poster gennemgås og godkendes. 

Budgetforslag fra regionerne: De 3 regioner har til mødet i dag udarbejdet forslag til budget 
for hele 2019, hvor Øst budgetterer med udgifter på 52.250 kr., Nord for 25.400 kr. og Syd for 
20.500 kr. 

I kraft af at der er langt flere deltagere i Øst’s arrangementer, hvilket gør dem langt dyrere at 
gennemføre, godkendes at budgettet er skævdelt og de budgetterede udgifter medtages 
uændrede i budgettet. Der er som udgangspunkt budgetteret med de samme beløb i 2020. 

Regnskabet og budgettet godkendes og konklusionen er, at det ser lyst ud i kraft at 
ekstrabevillingerne i 2019 og 2020. Samtidig forpligter ekstrabevillingerne også til at pengene 
anvendes til nye tiltag.  

 Afholdelse af udgifter til medlemmer af arrangementsgrupperne: De 3 regioner har forskellig 
praksis i forhold til dette. 

I Øst er der 4 personer i arrangementsgruppen. De afholder møder 6 gange årligt uden udgift 
for DS. Alle 4 deltager gratis i arrangementerne, da der er stort arbejde forbundet med disse 
pga. stort deltagerantal. Derudover refunderes udgift til 1 deltager i forbindelse med afholdelse 
af den månedlige Cafe Karla, hvor det er obligatorisk, at der er deltagelse af en fra 
arrangementsgruppen. 

I Nord afholder arrangementsgruppen 2 årlige (heldags)møder, hvor udgifter til frokost mv 
refunderes. Ved arrangementer betaler de 2 arrangører ikke for deltagelse. Deltagelse i den 
mdl. frokost i Klostercafeen i Aarhus betales af medlemmer fra arrangementsgruppen, ligesom 
deltagelse i mdl. frokost i Holstebro betales af medlemmerne fra arrangementsgruppen (Eva 
og Erik) 

I Syd afholdes ligeledes 2 årlige heldagsmøder i arrangementsgruppen. De enkelte medlemmer 
medbringer mad til fælles frokost, og udgifterne afholdes af medlemmerne. Ved 
arrangementer betaler de 2 arrangører ikke for deltagelse. 

De forskellige afregningsmodeller godkendes. 

Ad 5) Nyt fra regionerne. 

Region Syd er ved at rekruttere to nye medlemmer til arrangementsgruppen. En fra Fyn og en 
fra Sydjylland. De skal erstatte to medlemmer, som ønsker at ophøre. 

Region Nord har senest haft et – i øvrigt meget interessant - arrangement i Ålborg med ret få 
tilmeldinger, hvor man overvejede aflysning. Efter udsendelse af reminder og udsættelse af 
tilmeldingsfrist deltog 13 medlemmer. Alligevel et lidt skuffende deltagerantal.  

Region Øst har modtaget skriftlig klage fra en deltager i et arrangement, hvor vedkommende 
klager over dårlige pladsforhold og vanskelighed ved at høre oplægsholderen. Klagen bliver 
besvaret skriftligt af arrangementsgruppen i Øst. 



Fastsættelse af dato for møde med arrangementsgrupperne. Mødes fastsættes til tirsdag den 
10.september 2019 kl 10.15 – på Mødefabrikken, Lumbyvej 17 i Odense. Der deltager 2 
personer fra hver region – udover bestyrelsesmedlemmerne.  

Ad 6) Temadag den 24.04.19. 

Aktuel status på tilmeldinger er 32 deltagere. Vi har forventning om deltagelse af omkring 60 
medlemmer. Deadline for tilmelding er 3.april. 

Aftalt at Eva kontakter DS, Jan Sylvest, for at få sendt en reminder ud. 

Modtagelse af deltagerne: Varetages af Ingerlise og Anne-Grethe. Aftalt at vi kommer kl 9.  

Velkomst og afslutning: Varetages af Eva. 

Ordstyrer til paneldebatten: Aftalt at Birte og evt. Eva spørger nogle af de tilmeldte deltagere 
om at påtage sit ordstyreropgaven. Det er efterfølgende afklaret, at Lise Færch har sagt ja til 
opgaven. 

Praktiske forhold: Opstilling af borde, afrydning og forplejning skal vi selv stå for.  Birte har 
kontakt med steder, der kan levere sandwich til frokost, kaffe og kage, frugt mv. Birte 
kontakter dem for endelige aftaler. Derudover aftalt at Birte står for indkøb af blomster til 
oplægsholder samt gavekort til Bog og Idé (for 200 kr) til paneldeltagerne. 

Vedr. dokumentet ”Socdoc” udsendt til bestyrelsen af Bjarne den 15.3.19.: Dokumentet, der 
er udgivet af Socialpolitisk Forening i København, er på 21 sider, og består af forskellige 
artikler om ghettoproblematikker af relevans for temadagen.  

Aftalt at Eva beder DS om at sende dokumentet med ud til deltagerne, samtidig med at DS 
sender tilmeldingsbekræftelse ud pr mail.  

Bestyrelsen betaler ikke for deltagelse i temadagen. Vi skal ikke foretage os noget i den 
anledning, da betaling går til Bjarnes konto. 

Ad 7. Socialrådgiverdage 30.10.-31.10.19. 

Oplæg til workshop: Bjarne og Anne har udarbejdet forslag til workshop på 
Socialrådgiverdagene med fokus på overgangen fra arbejdslivet til den 3.alder og det gode 
seniorliv. Vi drøfter vores egne forskellige oplevelser af det at overgå til seniorlivet. Bjarne og 
Anne færdiggør oplægget og sender det til DS inden deadline. 

Reception: Udover workshoppen vil vi lave en reception for at oplyse om seniorsektionen. Det 
er DS, der sætter rammerne for en reception. Punktet drøftes på et senere bestyrelsesmøde. 

Deltagelse fra Seniorsektionen: Eva, Birte, Anne og Bjarne deltager i socialrådgiverdagene. 
Birte deltager uden overnatning, da hun kan køre hjem og overnatte. Måske vil der være 
mulighed for at flere kan deltage afhængigt af økonomien. Punktet tages op på næste 
bestyrelsesmøde, når regnskabet over temadagen er gjort op. 

 
 



Ad 8: Opfølgning på drøftelsen med Janne Tynell den 04.12.18. 

Bjarne har talt med Janne Tynell, som vil drøfte med DS’ rekrutteringsgruppe, om DS kan 
udlevere navne på medlemmer, der er ved at melde sig ud af foreningen, hvor Bjarne gerne vil 
deltage i et pilotprojekt, der går ud på (i DS’ navn) at rette tlf. henvendelse til vedkommende 
for at orientere om seniorsektionen. 

Spørgsmålet om et ”pop-op-vindue” med link til seniorsektionens hjemmeside (ved udmeldelse 
af DS) er ikke muligt da det er for dyrt at etablere. 

Brev fra DS til medlemmer der er tæt på pensionering, med orientering om seniorsektionen, er 
ikke umiddelbart muligt, da det er meget forskelligt aldersmæssigt, hvornår medlemmer går 
på pension. Evt. kan man sende brev ud i en konkret aftalt alder. Bjarne vil kontakte Jan 
Sylvest herom. Det skal efterfølgende drøftes i bestyrelsen, hvad der skal stå i brevet. 

Gaver til medlemmer, der har været medlem af DS i en lang årrække. Region Syd giver en 
gave ved 40 års medlemskab. Dette er der ingen plan om centralt fra. Hvis dette skal foreslås 
og behandles i Hovedbestyrelsen, skal initiativet komme fra Seniorsektionen. Det besluttes 
ikke at forfølge sagen. 

Seniorer som politiskaktører/debattører: kommunikationsafdelingen stiller gerne op til at 
tilbyde skrivekursus med henblik på hjælp til aviskronik, ”klumme” i Socialrådgiveren eller 
andet. Vi kan evt. nævne muligheden i arrangementsgrupperne. Punktet sættes på 
dagsordenen senere. 

Ad 9) Nyt fra Historiegruppen v/Bjarne. 

I gruppen drøftes tiltag med henblik på at skrive Kredsforeningernes historie. Ellers intet nyt. 

Ad 10) Årshjul. 

Mødet med arrangementsgrupperne den 10.09.19 indsættes. Desuden næste 
bestyrelsesmøde. 

Ad 11) Evt.  

Birte nævner, at vi så småt skal til at tænke på det 2dages årsmøde/generalforsamling i 2020. 
Det sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 

Eva har modtaget mail fra et medlem fra Sjælland, der tilbyder kørelejlighed i bil til årsmødet 
den 24.04. fra Sjælland til Odense. Iflg. persondataloven må vi næppe udlevere 
kontaktoplysninger på deltagere fra Sjælland. 

Ad 12) Næste møde. 

Mandag den 13.maj 2019 kl 11 - i Toldbodgade. 

Referent Anne-Grethe Andersen 

 


