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Seniorsektionen, Socialpædagogerne Midtsjælland 

 

Referat af årsmøde onsdag, den 13. marts 2019, kl. 13.00 i Ringsted 

Hanne Würtz bød velkommen til årsmødet. 

 

Punkt 1. Valg af dirigent og referent. 

Lene fra kontoret blev valgt som dirigent. Eva Jensen blev valgt som referent. 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning/fremtidigt arbejde. 

Lene startede med at konstatere, at årsmødet var indkaldt til tiden 

Som stemmetællere blev valgt Lillian Kristensen og Jørgen Jørgensen 

Beretning: 

Hanne fremlagde beretning over det forløbne år og fremtidigt arbejde 

Det er dejligt at se et pænt fremmøde til årsmødet i år. Pt. er vi 384 medlemmer i 

seniorsektionen. 

I vores vedtægter står der bl.a.: At bestyrelsens hovedopgave er at samle 

medlemsgruppen om sociale og kulturelle aktiviteter. Sektionen skal være bindeled 

mellem arbejdsliv og seniorliv, og har til formål at fastholde medlemmer af 

Socialpædagogerne i kreds Midtsjælland efter arbejdslivet. 

Der har været arrangeret og afholdt forskellige arrangementer i 2018.  

 Kør selv tur til Køge Miniby 

 Bustur til Lolland/Falster 

 Tur til København til Seebach musical 

 Kør selv tur til Glyptoteket/Politigården 

 Bus tur til DR byen /julemarked på Christiania 

 Rejseudvalget SL/Bupl. Forårstur til Holland 
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Faglige seniorer:  

På landsplan er der 230.000 medlemmer og 475 seniorklubber. Bestyrelsen er 

repræsenteret med Hanne i Køge området, Jørgen i Roskilde/Lejre området og Oluf 

dækker Ringsted/Vestsjælland. Derudover er Hermand Pedersen SL repræsentant i 

Faglige seniorers bestyrelse. 

Vi forsøger at holde os opdateret så godt som muligt og sidder også i de lokale 

kommunegrupper. 

Hanne er desuden valgt til at sidde i Faglige seniorers forbundsudvalg. Her 

debatteres bl.a. Regeringens ældrepolitik, sundhedsreform, satspulje og mange 

andre ting. I 43 af landets 96 kommuner er der nedsat tværfaglige kommunale 

arbejdsgrupper, hvor frivillige seniorer gør en særlig indsats for at skabe debat om 

kommunernes ældrepolitik. Her er der mange debatter omkring hjemmehjælp, 

madordning, kvalitetsstandard, boligforhold m.m. 

Beklageligvis er det som regel Ældresagen, der omtales i medierne, så der ligger 

fremadrettet et arbejde i at synliggøre Faglige seniorer. 

Som medlem af seniorsektionen, er man også medlem af faglige seniorer, og kan 

ved at gå ind på deres hjemmeside www.fagligeseniorer.dk   få mange nyttige 

informationer. Det er i øvrigt dem, der udgiver Seniorhåndbogen, som er blevet en 

stor succes. 

Faglige seniorers direktør er Palle Smed og landsformanden er Ole Ibsen. 

Ligeledes har der været afholdt Landsmøde for SL’s seniorer på Hotel Comwell i 

Rebildbakker. Det plejer at være et par hyggelige, lærerige dage. I 2019 bliver det 

afholdt i Middelfart 19.-21. august 2019. 

http://www.fagligeseniorer.dk/
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Kredsen giver et tilskud på en tredjedel af kursusprisen. Vi plejer at være 10-12 

stykker, men der er plads til flere. Hold øje med indbydelsen i Socialpædagogen 

(som regel maj måned) 

Fremtidigt arbejde:  

Der arbejdes godt i bestyrelsen, hvor vi forsøger at forny os. Vi vil arbejde på, at få 

arrangeret relevante foredrag. Der er udsendt oversigt over arrangementerne i 

2019, og der er allerede god tilslutning til flere af dem. Husk tilmeldingsfristen. Vi 

modtager gerne nye ideer, og er åbne overfor alt. 

Arbejdet med at indhente mailadresser går fremad. Pt. mangler der kun ca. 63. Der 

bliver arbejdet løbende på at få en anden ordning vedr. betaling på ture m.m. Der er 

nu skrevet kontonummer på, når man tilmelder sig et arrangement.  

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

 

Pkt. 3 Regnskab 2018/budget 2019 

Jette Nielsen gennemgik regnskabet for 2018, som herefter blev godkendt. 

Der var et par spørgsmål til budget 2019, som derefter blev taget til efterretning. 

Pkt. 4 Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

Pkt.5 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Hanne Würtz, Jørgen Svensson, Birthe Bidsted og Lotte Møller var på valg. Alle 

genopstillede og blev valgt for en to-årig periode. Hanne tager tjansen som formand 

2 år endnu. 

Suppleanterne Oluf Petersen og Winnie Mortensen var på valg og genopstillede 

ligeledes og blev valgt for 1 år. 
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Evt. 

Der var et ønske om, at der blev arrangeret lidt flere foredrag og debatmøder. 

Oluf opfordrede til at deltage i et duel møde mellem Karin Nødgaard, Dansk 

Folkeparti og Anne Madsen Socialdemokratiet. Mødet finder sted i NNF’s lokaler på 

Østre Parkvej 2 G i Ringsted. 

Tid: 28/3 kl.09.30 

Derudover er der et debatmøde med Palle Smed den 21/3 arrangeret af Faglige 

seniorers sektion 1 i Ringsted. 

Årsmødet sluttede med foredrag af  

Helene Thiesen der fortalte om de Grønlandske børns ophold i Danmark i 50’erne. 

 

Herefter takkede Hanne Würtz for god ro og orden 

 

Ref. Eva Jensen. 

 

 

 

 


