
Årsmøde for seniorer og pensionister Socialpædagogerne Sydjylland 

Onsdag, den 22.februar 2017 kl. 14:00 

Vandrehjemmet, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg 

 

Referat 

Der deltog 24 medlemmer 

 

1.  Valg af dirigent 

    Per Østenfjeld blev valgt. 

    1a. Valg af referent 

Sonja Karstoft blev valgt.      

    1b. Valg af stemmetællere 

Charlotte Vallø Nielsen og Ulla Refs blev valgt 

  

Charlotte viderebragte en hilsen fra kredsbestyrelsen, takkede udvalget for deres 

arbejde, specielt  Anett for formandsarbejdet, og Lykke for økonomistyring.      

 

2. Udvalgets beretning ved formand Anett Lunde 

 

Beretningen ligger på Socialpædagogerne Sydjyllands  hjemmeside, under Senior 

 

I 2017 er der årstræf på Sjælland, alle opfordres til at deltage, pris 2000 kr. 

Evt. fremtidigt årstræf i Esbjerg fortoner sig ud i det fjerne, eftersom Esbjerg ikke har 

hotelkapacitet til 100 personer, samme sted. 

Når man går på efterløn eller pension bliver man automatisk overført til senior-

afdelingen. Pris 223 kr. halvårlig. Man får medlemsblade og har ret til at deltage i alle 

arrangementer i kredsen. 

 

Anett rettede en tak til Charlotte og Per for deres deltagelse i seniorudvalgets arbejde. 

 

   2a.Indkomne forslag 

Ingen forslag, men et spørgsmål om hvordan der arbejdes med socialpolitik iflg. 

Kommissoriet: 

Charlotte: Det er altid muligt at rette henvendelse til seniorudvalget om emner eller 

forslag, som evt. også kan behandles i kredsbestyrelsen. 

 

Der er 10 kommuner som samarbejder i LO faglige seniorer, hvor der også kan være 

mulighed for at få indflydelse på socialpolitik, og  hvad socialpædagoger har 

interesse i. Seniorudvalget, ved Berit Nørgaard har forgæves i et år forsøgt at 

kontakte den lokale afdeling i Esbjerg, Berit giver ikke op! Endnu! 

 



3.            Regnskab 

Regnskabet blev godkendt. I år har udvalgsmøderne været holdt i Esbjerg, eftersom 

kredskontoret ligger der. Men afhængig af medlemmers bopæl kan andre byer 

overvejes, for evt. at nedbringe  kørselsgodtgørelserne. 

 

 

3a. Fremtidigt arbejde. 

 

Forslag til aktiviteter gerne med fagligt indhold. 

Frk. Obbekærs lejlighed i Ribe, Museet på Ribelund, Sønderskov slot, Frøslev 

museet, Sprogø, Christiansfeld, Geografisk have i Kolding 

Foredrag med Flemming Rishøj, pens. Esbjerg præst, om Sprogøs historie og 

beboerne der. Evt. undersøge muligheden for en bustur gennem Nyborg s turistkontor. 

 

Trapholt: 

Der er planlagt besøg den 3. maj kl. 10. Invitation er udsendt på mail, kommer også i 

Socialpædagogen den 17. marts 

pris 95 kr. for medlemmer, 295 kr. for ikke medlemmer. Tilmeldingsfrist den 20.3. 

 

Oprindelig var planen, at der skulle komme en studerende, der havde været i Afrika i 

praktik og fortælle om hendes oplevelser, men hun sendte afbud på grund af 

eksamen. 

Et medlem kunne fortælle at Trapholt har et samarbejde om et kunstprojekt med 

udviklingshæmmede, hvilket de ikke har oplyst til seniorudvalget  

(Berit) kunne ellers have været en mulighed i stedet for. 

 

Karin arbejder videre med et forslag om socialpsykiatrien og cafe i Vejen, til et 

efterårsarrangement. 

 

4. Valg 

Anett Lunde, formand, ønskede ikke genvalg 

Karin Guldbjerg, næstformand, modtog genvalg 

Lykke Stenger, kasserer, ønskede ikke genvalg 

Sonja Karstoft, referent, modtog genvalg 

Berit Nørgård, modtog genvalg 

Karen Enevoldsen, suppleant, ønskede ikke genvalg. 

 

Efter en summepause meldte Birthe  Thygesen sig som udvalgsmedlem, og blev 

valgt. 

Og skulle nogle fortryde, at de ikke kunne bestemme sig, her den 22.2. er muligheden 

stadig åben, da der er plads til flere. Max 8. 



Alle er valgt til en 2 årig periode. 

 

5. Evt. 

Karin takkede de afgående udvalgsmedlemmer for et formidabelt udvalgsarbejde, og 

overrakte blomster og chokolade. Karen Enevoldsen var desværre ikke til stede på 

grund af sygdom.   

 

Per takkede for god ro og orden, og hævede årsmødet. 

Referent Sonja Karstoft 

( der er konstituerende udvalgsmøde i Esbjerg, den 14.marts kl. 10.) 
 


