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Referat 

 

Årsmøde for seniorsektionen i kreds Midtsjælland 

Onsdag den 23. marts 2022. 

 

Hanne bød velkommen til årsmødet 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent. 

Ad 1. 

Karsten blev valgt som dirigent. Pia og Lilian som stemmetæller og Eva som referent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

Ad 2. 

Hanne aflagde beretning for perioden fra sidste årsmøde den 2/9 2021. 

Vi har haft kollektiv ledelse, da det ikke lykkedes at vælge en formand ved sidste 

årsmøde, hvor Hanne stoppede på den post.  

Der har ikke været nogen arrangementer udover julefrokosten, som blev holdt på 

Rådhuskroen og var pænt besøgt. ( grundet covid ) 

Hanne refererede fra Faglige seniorer, hvor vi automatisk er medlem og hvor der er 

ca. 250.000 medlemmer. Der har været en del gratis arrangementer, som alle har 

været velbesøgt. Det har bl.a. været foredrag, film og underholdning. Hanne vil 

undersøge, hvordan vi som medlemmer kommer på maillisten, da mange ikke 

modtager info derfra.   
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Bestyrelsen er godt i gang med at planlægge dette års aktiviteter.  

• 11. maj er der planlagt tur til Kronborg slot. Er udsendt. 

• 28. september er der planlagt tur til Kofoeds skole. Nærmere info følger. 

• 1. december julefrokost på kredskontoret i Ringsted. Nærmere info følger. 

Derudover er der planlagt årstræf for seniorer i Svendborg i dagene 22/8 -24/8 

2022.  

Rejseudvalget har arrangeret en tur til Sønderjylland i starten af september. Der er 

udsendt mail/breve til medlemmerne og info i fagbladet. 

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2021 og budget 2022. 

Ad 3. Birthe fremlagde regnskab og budget som herefter blev godkendt. 

4. Indkomne forslag 

Ad 4. Ingen indkomne forslag. 

5. Valg til bestyrelsen. 

• Valg af Formand 

• Valg til bestyrelsen. Eva Jensen. Genopstiller. 

• To suppleanter. Hanne Wurtz og Edel Bahrt. Genopstiller. 

Ad 5. Ida Lehrmann blev valgt som formand. Eva Jensen blev genvalgt.  

Hanne Würtz og Edel Bahrt blev valgt som suppleanter. 

6. Valg af delegerede til repræsentantskabsmøde i Faglige seniorers lokalafdeling 

Midtsjælland. 

Ad 6. Der afholdes repræsentantskabsmøde den 29/4 fra kl. 10.00 -15.00  i 3 F’s 

lokaler i Køge. Hanne og Hermann sidder i bestyrelsen. Jan, Dorthe, Ida, Pia og Keld 

blev valgt som delegerede. 

Der er repræsentantskabs møde i 2 sektioner og de opstillede skal til møde i 2 

forskellige bestyrelser – Hanne vil afklare, hvordan og hvor samt hvornår 

repræsentantskabsmødet er for de opstillede. Endvidere afklares hvordan materiale 

til mødet kommer til de opstillede.   
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Bemærkninger: Efterfølgende er det blevet oplyst, at Vestsjællands kredsen allerede 

har afholdt mødet den 15/3. Da Ida, Jan og Dorthe hører under denne kreds, kan de 

ikke deltage som delegeret den 29/4 i kreds Midtsjælland. Bestyrelsen har givet 

tilsagn til, at der må fremsendes mail centralt fra, til de interesserede fra Kreds 

Vestsjælland. Hanne orienterer ledelsen om det. 

7. Evt. 

Ad 7. Hermann reklamerede for en ny bog: Socialpædagogikken i ældreplejen. Han 

udtrykte ønske om, at vi i bestyrelsen på en eller anden måde kunne støtte op om 

dette arbejde. 

Efter frokosten var der et meget spændende foredrag med Forstanderen fra 

Julemærkehjemmet i Skælskør. 

Karsten sluttede mødet med tak for god ro og orden. 

Ref. Eva Jensen 

 

 

 

 

 

 


