
Referat fra årsmøde for seniorer og pensionister i Kreds Sydjylland, 

Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg 

onsdag den 24.2.2016 

 

Charlotte startede årsmødet med at overbringe en hilsen fra Kredsbestyrelsen i 

Sydjylland. De er glade for, at der er et Seniorudvalg i Kredsen, og takkede for 

samarbejdet. Samtidig var der også en stor tak til Vitha, Anne og Arne for deres 

store indsats i Seniorudvalget gennem mange år. 

    

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Per Østenfjeld, som sidder som repræsentant for kredsbestyrelsen, 

         blev valgt. 

         Deltagerne præsenterede sig. Arne opfordrede interesserede til at tilmelde       

         sig som guide ved Ribelund Museet. 

         Charlotte deltog kort i mødet, da hun var engageret andetsteds. Hun vil 

         fremover deltage en halv time i Seniorudvalgets møder. 

     

2. Valg af referent 

Sonja Karstoft 

 

         2a. Indkomne forslag 

               ingen 

 

3. Udvalgets beretning ved formanden 

meget kort resume, da formandens beretning foreligger på hjemmesiden. 

Arrangementer: 

20.5.2015 besøg på Lille Veumvej i Brørup og Olsens Paradis. 

02.09.2015 Sælsafari i blæsevejr 

16.09.2015 Sydenergi og Bistro besøg bagefter 

                     Ulla oplyste, at Sydenergi har fondsmidler til uddeling. 

17-18.08.2016 årstræf i Maribo, for første gang ikke helt fyldt op. 

Formændene mødes dagen før og orienterer hinanden om årets 

arbejde. 

                 Der deltog 4 fra kreds Sydjylland ud af mindst 60 mulige. 

                                  I 2016 skal årstræffet være i Grenå fra 22-24.08. 

                                  i 2018 er årstræffet tildelt Esbjerg. P.t. mangler der 

                                  dog hotelkapacitet. En deltager ved mødet spurgte, om 

                                  der var mulighed for at deltage uden overnatning. Prisen 

                                  anses for at være rimelig, og samværet for at være en                          

                                  vigtig del. Men forespørgslen kan rettes til Line Hansen   

                 Forslag til aktiviteter på Årstræf 2018 i Esbjerg: Oplæg ved Erik  



  Henriksen, besøg på Ribelund og Sælsafari med færgen Sønderho. 

          22.10.2015 Bitten Laubjerg holdt foredrag på museumscafeen i 

                                     Ribelund 

                  I 2015 blev julefrokosten droppet til fordel for en tur til Den gamle  

                                     By i Århus, Sl havde bevilliget penge til en bus. 

Vejret var dårligt og gaderne ikke egnet gangbesværede. 

Det havde dog været muligt at låne en elektrisk kørestol, 

oplyste en af deltagerne i dag. 

Lækker frokost og på hjemvejen julemiddag på Heise 

Kro. 

 

Info folder udsendes til de ca. 450 medlemmer af Kreds 

Sydjylland, til de der har tilmeldt en e-mailadresse. Der sendes 

ikke info pr. post. 

                     Formanden takkede medlemmerne af Seniorudvalget og Charlotte 

                     for deres arbejde, og ser frem til et godt samarbejde med Per. 

                     De afgående medlemmer af seniorudvalget: Vita, Arne og Anne fik 

                     vingaver. 

 

                   Formandens beretning blev antaget med akklamation. 

 

3. Regnskab 

Bedre oversigt end tidligere. Der er et mindre overskud. 

Kørselsgodtgørelse til møder fortsætter med kr. 3,63 pr. km. 

Vedr. de fremtidige årstræf får 2 medlemmer af seniorudvalget, 

          hvoraf formanden er den ene, fuld dækning af kursusudgiften. 

          Endvidere gives der et tilskud på kr. 500 til et 3. medlem. 

          Regnskabet blev antaget. 

         

            3a.  Fremtidigt arbejde i 2016, ved næstformanden(Karin) 

                  Vedr. evt. cafemøder er der fundet evt. lokaler i Vejen, Kolding,            

                  Esbjerg og Ribe. Så der er muligheder, hvis behovet opstår, men når 

                  der ikke kommer flere til årsmødet i forhold til medlemstallet, er 

                  behovet vist tvivlsomt. 

                  Forslag om evt. samarbejde med BUPL ang. Cafe, der har tidligere   

                  været et vist samarbejde om aktiviteter, men det er ophørt. 

 

                Forslag til fremtidige arrangementer og ture: 

Sprogø, Livø, Mandø, Risskov Museum - socialpsykiatri, 

Svendborg Børnehjem, Ribelund, Snoezelhus, lille Veumvejs 

gartneri. 

                Iøvrigt kan der altid sendes forslag til Anett på snowie@esenet.dk. 



             

 

4. Suppleringsvalg. 

I 2017 afgår alle udvalgets medlemmer på én gang ifh det nye kommissorie. 

I år skulle der vælges en fast referent, kasserer, samt 1-2 suppleanter. 

Sonja Karstoft opstillede som referent, og blev valgt uden modkandidat 

Lykke Stenger opstillede som kasserer og blev valgt ligeledes uden 

modkandidat. 

Karen Enevoldsen Nielsen opstillede som 1. suppleant og blev valgt. 

             Suppleanter deltager i alle møder. 

 

5. Evt. 

Det nye udvalg aftaler en mødedato efter mødets afslutning. 

Per deltaget dels som medlem af Seniorudvalget og Dels som medlem af 

kredsbestyrelsen. 

 

 

Dirigenten takkede af. 

 

 

Referent Sonja Karstoft 

 

 

 

 


