Seniorsektionen, Socialpædagogerne Midtsjælland
Referat af årsmøde mandag den 7. september kl. 11.00 i Ringsted.
Hanne bød velkommen til årsmødet og til Palle Smed, der er direktør for faglige
seniorer. Palle talte om ”Kunsten at blive 100 år” Det var et spændende og
interessant foredrag.
Herefter startede årsmødet.
Dagsorden:
Pkt. 1. Valg af dirigent og referent
Karsten Stegmann blev valgt som dirigent og Eva Jensen valgt som referent.
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning og fremtidigt arbejde
Endelig lykkedes det at afholde årsmødet, og det er dejligt at være i gang igen.
Hanne fortalte, at vi er omkring 380 medlemmer. Der er generelt god tilslutning til
arrangementer, men årsmødet kniber det med…desværre. I 2019 havde vi flg.
arrangementer: Årsmøde med foredrag om grønlandske tvangsanbragte børn i
Danmark, forårstur til Fyn, Nykøbing Falster revy, rejse til Gotland og tilsidst
julefrokosten.
Grundet Corona blev samtlige planlagte arrangementer aflyst i foråret/sommeren
2020. Det er dog lykkedes at gennemføre turen til Karrebæk/Holmegård glasværk
den 13/8. Dejlig tur med god tilslutning og vejret viste sig fra sin skønneste side. Vi
forventer at gennemføre julefrokosten 10. dec. som planlagt.
Lotte fortalte vedr. rejsen til Bruxelles, at man kunne vælge at blive stående på
listen og dermed er sikret plads til rejsen næste år. Den bliver gennemført 30/8 3/9 2021. Samme program
Her i sensommeren er der kommet gang i aktiviteterne i faglige seniorer, hvor SL er
pænt repræsenteret rundt omkring.
Hermand repræsenterer SL i bestyrelsen for Midtsjælland, Jørgen sidder i en
kommunegruppe i Lejre, og Oluf prøver at følge med i Vestsjælland/Ringsted
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området. Hanne har været med til at genopstarte gruppen i Køge, og der arbejdes
med at arrangere et møde med Køges borgmester ang. Ældrepolitikken. Ligeledes
nogle aktiviteter omkring ældrerådsvalget næste år.
Faglige seniorer Midtsjælland er begyndt at udsende et nyhedsbrev til
medlemmerne i det gamle Roskilde Amt, her udbydes også forskellige
arrangementer, som man kan deltage i.
På kredskontoret er Jan Vium fratrådt som formand i efteråret 2019 og Lene
Kümpel er ny formand. Karsten Stegmann er næstformand og er samtidig vores nye
kontaktperson.
Hanne opfordrer til at abonnere på nyhedsbreve fra Faglige Seniorer centralt, da
der kommer mange gode informationer.
Der var enkelte spørgsmål til beretningen, som herefter blev godkendt.
Pkt. 3. Regnskab 2019 - budget 2020
Jette gennemgik regnskabet. Grundet de mange aflyste arrangementer, vil den nye
bestyrelse se på, om der kan arrangeres noget sidst på året. Det vil som sagt være
afhængig af Coronasituationen.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Pkt. 4. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.
Pkt. 5. Valg til bestyrelsen
På valg er Jette Nielsen, Ena Nielsen, Eva Jensen og begge suppleanter. Jette og Ena
genopstiller ikke.
Hanne takkede på bestyrelsens vegne, Ena og Jette for deres store arbejde
igennem mange år og overakte dem en lille gave.
Eva og begge suppleanter genopstiller og blev valgt.
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Der blev desværre ikke fundet to nye til bestyrelsen, så fremover består
bestyrelsen af flg:
Hanne Wurtz, Jørgen Svensson, Eva Jensen, Lotte Møller og Birthe Bidsted, samt
suppleanterne Oluf Petersen og Winnie Mortensen.
Ref. Eva Jensen.
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