
Sl seniorer, 19.2.2018, årsmøde på hotel Scandic, Kolding fra 16:30-18:00 

 

Dagsorden: 

1. valg af dirigent 

2. valg af referent 

3. formandens beretning 

4. regnskab 2017 

5. fremtidigt arbejde 

6. indkomne forslag 

7. evt. 

 

Sonja bød velkommen til de fremmødte, der var 2 flere end tilmeldt., 19 i alt. 

 

Punkt 1. Jeanette blev valgt som dirigent 

Punkt 2. Karin blev valgt som referent 

 

Punkt 3. 

Beretning: 

Præsentation af udvalget:  

Karin: Næstformand,  

Berit: Kasserer,  

Kirsten og Per: Bestyrelsesmedlemmer 

 

Per er både gammel og ny på samme tid, eftersom han var kredsbestyrelsens 

medlem indtil generalforsamling i sept. 2017, vi tilbød ham da at blive 

almindelig medlem, hvilket han heldigvis sagde ja til, og er fornylig startet igen. 

Velkommen til Per. Vi er 5 i udvalget, og vil da gerne have en kollega mere, så 

hvis en af jer her i dag kunne have lyst til at være med, eller kender en, så vil vi 

gerne høre nærmere. 

 

Birthe Thygesen, som har været sekretær, har valgt at træde ud af udvalget, det 

er vi kede af, men respekterer selvfølgelig  hendes beslutning. Tak til Birthe for 

din indsats som referent. 

 

Charlotte Valløe, faglig sekretær i kredsbestyrelsen,  gik på efterløn sidste år, og 

ved førnævnte generalforsamling blev Mona Køhlert valgt som  faglig sekretær 

og kasserer. Mona deltager i vores møder, det er vi glade for. 

 

Per blev erstattet af Jeanette Stokholm, som er medlem af kredsbesyrelsen, 

Jeanette og Mona er vores forbindelsesled til kredsbestyrelsen. 

 

Jeg vil bede Mona viderebringe en tak til Margit, på kontoret, som laver 



invitationer, tager sig af tilmeldinger, betalinger og alt det praktiske. Det er vi 

meget taknemmlige for. 

 

Medlems arrangementer:  vi var på Trapholt til Tøser og Tapas, og fik en guidet 

rundvisning med bl.a. malerier af  Kvium og designerstole. Der var lidt mislyd i 

arrangementet, fordi vi ikke havde været præcise nok i udformningen af 

invitationen, der var uklarhed om, hvornår der var rundvisning og hvornår vi 

skulle spise frokost, så formen har vi rettet op på (tror vi da), 

men en spændende udstilling. 

 

Så var vi i Vejen på et socialpsykiatrisk center, Cafe noget særligt, hvor vi fik et 

informativt oplæg om arbejdet inden for denne branche. Dejlig frokost, og 

bagefter besøg på Vejen kunstmuseum. Med bl.a. Pippi Langstrømpe udstilling. 
(18 deltagere) 

 

Sidst var vi på juletur til Krusmølle, som er et julemekka med alskens pynt og 

stads, dog ikke handicapvenligt, mange trapper.  Dejlig juleplatte. Bagefter fik 

jeg oplyst, at vi kunne have fået vores eget lokale, hvilket de dog havde glemt 

at fortælle, da jeg bookede. 

Her var vi 33 personer, både medlemmer og ikke medlemmer) gennemsnitlig er 

vi ca. 25 medlemmer til arrangementer. 

 

Birthe har været til medlemsmøde for de medlemmer, der har indbetalt til 

efterløn, og som var født mellem 1.1.1956 og 31.12.1960 for at fortælle om 

muligheden af at kunne fortsætte som medlem af seniorerne, hvad kontingentet 

er, og at der er ret til at deltage i alle kredsens arrangementer, samt at man 

stadig får medlemsbladene, så vi håber, det får en effekt på sigt. 

 

I den forbindelse vil jeg nævne muligheden af, at deltage i det landsdækkende 

årstræf, som bliver afholdt forskellige steder rundt i Danmark. Sidste år var vi 

kun 2 fra hele kreds Sydjylland, nemlig Karin og jeg. Vi var i Skælskør, 3 dage i 

august, årstræffet bliver behandlet seriøst, Marie Sonne som er , 

forbundsnæstmand deltager altid sammen med Line Hansen, også fra 

hovedkontoret, og altid med fagligt indhold og gode foredrag samt udflugter af 

forskellig art. Sidste år opfordrede bla. Ole Ibsen, formand for Faglige seniorer, 

til at opstille til ældreråd i forbindelse med kommunalvalg. Forstanderen fra 

Skælskør julemærkehjem fortalte om arbejdet med børnene. Vi var på 

forsorgsmuseet Andersvænge i Slagelse, meget interessant, kan varmt anbefales, 

og dejlig fjordsejlads med sømandshistorier. 

Den sidste dag optrådte Anne Marie Helger bl.a. med en parodi på 

socialpædagoger. 

 



I år bliver årstræffet på Hotel Comwell i Nordjylland, der kommer tilmelding i 

socialpædagogen i april/maj nummeret. Pris 2000 kr. med fuld forplejning. 

 

Ved vores årsmøde i februar 2017 blev der spurgt til, hvordan seniorudvalget 

arbejder med socialpolitik. I henhold til vores kommissorium, står der flg.: ”at 

formålet er at samle medlemsgruppen og styrke deres muligheder for lokalt at 

arbejde med seniorpolitik og indgå i sociale og kulturelle arrangementer”. 

Vi har gentagne gange forsøgt at få et samarbejde i gang med faglige seniorers 

formand i kreds Sydvestjylland, sektion 2, Harry Bentsen, men uden resultat, vi 

ville gerne høre om deres aktiviteter ang. medlemmernes interesser, og deltage 

heri. 

I øvrigt kan man få info ved at få seniorhåndbogen både som papirudgave og 

online, og der er eksemplarer med til  uddeling. 

Faglige seniorer er LO forbundenes fælles seniororganisation, Gitte Skov 

Christiansen, formand for SL seniorudvalget i Storkøbenhavn er medlem af 

hovedbestyrelsen, dvs. at via hende får vi tilsendt referater fra deres møder. 

 

Beretning blev godkendt. 

 

Ros til udvalget for en spændende tur til Trapholt--- 

og et spørgsmål om, man kunne blive medlem igen, efter at man havde meldt 

sig ud, Mona lovede at undersøge. 

 

Punkt 4. Berit fremlagde regnskabet, som blev godkendt. 

 

Punkt 5; 

Fremtidigt arbejde : 

 

12.04.18 Julemærkehjemmet Fjordmark, Kollund, invitation er udsendt. 

 

13.09.Flemming Rishøjs foredrag om pigerne på Sprogø, 

 Kantinen på Vestkraftgade 1, Esbjerg, kl. 14:00 

 

07.12.18 Juletur til Kolding :  Lysfest, alt lys bliver slukket i gaderne, der 

foregår meget i byen, boder, fyrværkeri, samt noget godt julemad. 

 

Punkt 6. 

Ingen forudsendte. 

Men forslag om at arrangere et virksomhedsbesøg på Abena, i forbindelse med 

julemærkehjemmet. 

 

Punkt 7. 



Jytte Schultz meldte sig til bestyrelsen, velkommen til hende. 

Birthe fik overrakt et gavekort med tak for udført arbejde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


