
 

 

 

 

    Referat af årsmøde i Seniorsektionen 

Socialpædagogerne Midtsjælland 
                                            

 

 

Tirsdag den 14. marts 2017, kl. 14.00, hos SL, Nørregade 8, 

 4100 Ringsted 

Dagsorden: 

 

1)  Bestyrelsens beretning 

2)  Budget /regnskab 

3)  Indkomne forslag 

4)  Fremtidigt arbejde  

5)  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

6)  Evt.  

 

Bestyrelsen ser således ud: 

 

Hanne Würtz         Formand                       -  på valg 

Jette Nielsen        Regnskabsansvarlig   

Lotte Møller                                             -   på valg 

Ena Nielsen                                 

Birthe Bidsted                                          -   på valg 

Jørgen Svensson    Næstformand             -   på valg 

Lilian Kristensen     

 

Suppleant   Eva Jensen                             -  på valg 

Suppleant   Winnie Mortensen                  -  på  valg 

 

 

Hanne Würtz  bød velkommen. 

 

Formand for SL Midtsjælland, Jan Vium havde tilbudt sig som dirigent og Jørgen 

Svensson som referent.  

 

Jan gennemgik formalia og fandt, at årsmødet var indvarslet ifølge  alle regler.  



 

 

 

 

Ad 1 og 4.  Beretning og Fremtidigt arbejde v/ Hanne Würtz: 

                    

  I vores vedtægter står der, at bestyrelsen skal medvirke til at skabe et godt og 

aktivt seniorliv for vores medlemmer. Dette håber vi, at vi bidrager til ved bl.a. at 

arrangere nogle udflugter / arrangementer med et godt og alsidigt indhold.  

 I 2016 har der været velbesøgte udflugter til Borup Kino - Anneberg Psykiatri muse-

um og Anneberg Glasmuseum - en vellykket tur til Cirkusrevyen og Bakken - og endelig  

et fint foredrag om den tredje  alder. 

I 2017 har vi planlagt en tur til Fyn – en forårstur hvor vi bl.a. skal til et keramik mu-

seum Middelfart, videre til Dansk blindesamfunds kursuscenter i Fredericia og tilba-

ge til Fyn, hvor vi  besøger Humle Magasinet.  I juni skal vi til Zen haverne ved Sten-

lille. Til September skal vi en tur til Frilandsmuseet og Bjørn Wiinblads hus – og ende-

lig skal vi i oktober måned have en guidet rundvisning på Carlsberg bryggeriet. Hertil 

kommer så også vores årlige julefrokost og årsmøde. Vi synes selv, det er et varieret 

og alsidigt udbud af ture.  Men vil naturligvis altid gerne have tilbagemeldinger fra 

jer om andre gode ideer og tiltag.  

Vi er i alt 381 medlemmer her i Midtsjællands senior sektion. Et medlemsantal der 

har ligget jævnt stabilt gennem de seneste år. 

Jeg nævnte sidste år i min beretning, at vi var i gang med et projekt med at skaffe 

mailadresser på alle vores medlemmer Det er faktisk gået rigtig godt med det pro-

jekt. Det er nu lykkedes for os at komme op på i alt 318 medlemmer der har sendt os 

deres mailadresser. Dette gør naturligvis vores arbejde meget lettere, når vi skal 

sende meddelelser ud til jer. Og samtidig kan vi, når vi kan spare frimærket, gøre det 

meget oftere og dermed minde jer om vores forskellige arrangementer kort før til-

meldingsfristen udløber. Til det arbejde har vi altid stor hjælp og opbakning fra Lene 

på kontoret, der altid er villig til at hjælpe os.  

Vores bestyrelse har en repræsentant i Rejseudvalget (Lotte).   Rejseudvalget er en 

sammenslutning af Sl og Bupl s sektioner for pensionister og efterlønnere på Sjæl-

land og Bornholm. Rejseudvalgets formål er at arrangere mindst en årlig rejse for 

deres medlemmer.  I år (2017) går turen til Tallin til sept.  Og i 2018 bliver det en 

forårstur til Holland. Lotte hører gerne fra medlemmer, der har gode ideer til nye 

rejsemål eller som generelt har spørgsmål til rejserne eller rejseudvalget arbejde.  

 



 

 

Bestyrelsen er også repræsenteret i Faglige Seniorer. I er som medlem af Sl`s seni-

orsektion også medlem af Faglige seniorer. Vi er tilknyttet både sektion 1 Vestsjæl-

land og sektion 2 Midtsjælland. Seniorsektion Midtsjælland er også deltagere i Fagli-

ge seniorers Midtsjællands bestyrelse og repræsentantskab.  

Jeg (Hanne) er nu indtrådt som repræsentant for Sl i Faglige Seniorers  Forbundsud-

valg og er suppleant  i organisationens hovedbestyrelse.  Jørgen Svensson har tidlige-

re været vores repræsentant, men har valgt at trække sig.  

Faglige seniorer har 180.000 medlemmer fordelt over hele landet og kan bl.a. tilbyde: 

- IT hjælp i senior datastuer landet over 

- Seniorhåndbogen med mange relevante oplysninger om ældrepolitik 

- Nyhedsmail som indeholder emner som Faglige Seniorers kongres har vedtaget, 

samt nyheder om aktuel debat fra folketing og kommuner.  

I dette efterår har kongressen vedtaget at arbejde videre med emner som 

rettighedspolitik, sundhedspolitik, velfærdsteknologi, frivillighedspolitik, den kollek-

tive trafik og boliger til ældre.  

I efteråret skal der være valg til ældrerådene, et emne som jeg senere vil komme ind 

på. 

 Faglige Seniorer har i den forbindelse besluttet at oprette kommunalpolitiske grup-

per ude i de enkelte kommuner.  Gruppernes focus vil være at stille spørgsmål og ori-

entere sig om kommunernes forvaltning af hele ældreområdet. Faglige seniorer er 

meget interesserede i nye medlemmer til disse grupper, så er du interesseret skal du 

være meget velkommen.  

 

Til slut vil vi gerne gøre lidt reklame for det årlige Seniortræf, der finder sted en 

gang årligt og arrangeres af SL. Altid i slutningen af August måned og jævnt spredt 

over hele landet på gode hoteller. I år foregår det i Skælskør ved Kobæk Strand den 

21.-22.–23. august. Kurset koster omkring 2.000,- kr. og vores kreds her i Midtsjæl-

land giver et tilskud på en trediedel af beløbet.  

Fremtidigt arbejde: 

I bestyrelsen drøfter vi ofte indholdet i vores arrangementer og om det er den rigti-

ge måde, vi griber det an på.  



 

 

Vi har tidligere været inde på, at vi ville indføre lidt mere fagligt indhold i vores ar-

rangementer.  

Det kunne f.eks. være foredrag /oplæg til årsmødet, julefrokosten  - tema aften  -  

cafemøder el.a.  Vi er lidt i tvivl om, hvor interessen hos vores medlemmer ligger og 

vil gerne have en drøftelse af dette og hører gerne jeres mening herom. 

 

Og så er der jo valg år i år.  I den forbindelse vil jeg gerne opfodre jer alle til, at I 

benytter jer af jeres demokratiske ret til at gå hen og stemme.  Hvad I stemmer på, 

vil jeg ikke blande mig i - det har jeg fuld tillid til, at I selv har styr på. Men vi vil 

gerne opfodre jer til at holde øje med valg til ældrerådene i jeres kommuner. De fal-

der sammen med valg til kommunalbestyrelserne og her er det vigtig, at I også får sat 

et X. 

Ældrerådet er det udvalg der skal holde øje med kommunerne ældrepolitik, om vores 

ældre medborgere får den fornødne hjælp i egen bolig eller på plejehjem.  Vi er be-

kendt med, at Faglige Seniorer har nedsat flere kommunale grupper rundt omkring, 

der arbejder med kommunens ældrepolitik. Så vi vil gerne opfodre jer til at holde øje 

med disse gruppers arbejde og udmeldinger.  

Vi vil fra bestyrelsens side holde os orienteret om disse møder og deltage i det om-

fang, vi kan.  Der vil ude i kommunerne blive afholdt temadage om valg til ældreråde-

ne, og er du interesseret i at deltage, kan du søge mere information om dette på Fag-

lige Seniorers hjemmeside. Her kan du også altid blive opdateret. 

Faglige Seniorers Nyhedsbreve udsendes via SL til Seniorsektionernes medlemmer.  

 

Der var derefter debat/indlæg om beretningen og fremtidigt arbejde: 

Rejseudvalget. Lotte om rejseudvalget. Rejsen i september går til Tallin i Estland, en 

flyrejse. Katalogen om rejsen er udsendt så læs denne. Rejseudvalget planlægger en 

forårstur (2018) til Holland.  

Rejseudvalget har drøftet prisloft, varighed og om busrejser eller med fly. Udvalget 

er åben for nye ideer til nye rejsemål fra medlemmerne.  

Jan kommenterede de rejser, han havde deltaget i i Litauen og Letland. Foreslog også 

rejseudvalget at kigge på Balkan.  



 

 

 

Om foredrag og andre aktiviteter: 

Lotte efterlyste hjælp til ideer til foredrag, - mangler faglige indlæg. 

Jan gjorde opmærksom på, at kredsen indbyder årligt 10 gange på adskillige seancer, 

som Seniorerne også kan benytte, eksempelvis i maj et foredrag med Svend Brink-

mann i samarbejde med AOF i Ringsted Kongrescenter. Læs om tilbuddene på hjem-

mesiden.  

 

Hanne: Ældreområdet og ældrerådene kunne være et emne for os inden for det fag-

ligefelt. Det kunne være en repræsentant fra et ældreråd eller fra Faglige Seniorer.  

Hermand: Foreslog også her i kredsen et temamøde i forbindelse valg til ældreråd, 

valg til kommunalbestyrelser og region. Hvilke tilbud gives ældre borgere, bl.a. på 

plejehjemmene. Hvordan handler ældrerådene temaer som sygehuspolitik og trans-

port.  

Winnie. Har undertiden vikararbejde og ser en utrolig ændring i opfattelsen af os 

som fag. Der tages ukritisk ikke-uddannede ind.  

Vores fag er ikke for enhver. Faget har haft en lang kamp og nu pilles der ved syste-

met.  

 

Jan pointerede at vores tillidsfolk har en dagsorden for socialpolitikken og er op-

mærksom på problematikkerne.  

Om Landstræffet: Jan oplyser, at seniormedlemmer i kredsen får et tilskud på en 

tredjedel af beløbet - rundet op til nærmeste 100,- kr.  

Deltagerne i træffet må gerne prale med det. 

Forbundet opkræver deltagergebyret fratrukket tilskuddet.  

Et punkt i dagsordenen på landstræffet vil Jan Vium fortælle om de Vestindiske Øer. 

Jan skal iøvrigt på ferie derude.  

 

Efter debatten blev beretningen godkendt. 



 

 

Ad 2. Budget/regnskab.  

Jette Nielsen om regnskabet: Vi har fået kr. 40.000 til rådighed i 2016, men fik ikke 

brugt hele beløbet.  

Der er budgetteret for 2017 med samme beløb.  

 

Ad 3. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.  

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Hanne Würtz blev valgt som formand.  

Der var ingen nye, der opstillede til bestyrelsen.  

Alle på valg også suppleanter ønskede at genopstille og blev valgt.  

Bestyrelsen ser således ud som forrige år og suppleanter de samme. 

 

Ad 6.  Eventuelt.  

Hermand oplyste om Faglige Seniorers orienterings- og repræsentantskabsmøde, der 

finder sted i Roskilde. Der skal vælges medlemmer til bestyrelsen - og det kan godt 

være SL’ere.  

Nævnte også et møde om Demens i Roskilde samt Velfærdsalliancens initiativer i Kø-

benhavn.  

 

Jan Vium mente, at årsmødet var gået fint og at deltagerne havde været dejligt 

nemme for dirigenten.  

Jan nævnte, at han er 64 år gammen og går på pension om 2 1/2 år.  

Hanne takkede medlemmerne for fremmødet og takkede Jan Vium for indsatsen som 

dirigent.  

Referat  

Jørgen Svensson  


