Seniorsektionen, Sociatpædagogerne MidtsjæHand.
Referat af Årsmøde torsdag den 22. marts 201$ i Ringsted.
Hanne Würtz bød velkommen tit årsmødet og særtigt tit Jan Vium, der hav
de tilbudt sig som dirigent.
På opfordring orienterede Jan om de igangværende 0K18 forhandlinger. Der
var i dag stormøde i Fredericia for TR repræsentanter. Omtalte vores krav,
der ikke omhandlede frokostpause, men om løn. Også det private arbejds
marked contra det offentlige, reguleringsordning, nye beregningsmetoder
og musketereden om tærernes arbejdstid og endelig hvilke områder i vores
kreds, der var udtaget til konftikt.
Punkt I og 2

-

VaLg af dirigent og referent.

Jan overtog dirigenthvervet og konstaterede, at formalia var i orden.
Som dirigent valgtes Jørgen Svensson.
Punkt 3

-

Bestyrelsens beretning.

Hanne Würtz fremlagde på bestyretsens vegne beretningen for det
forløbne år:
Det er dejligt at se jer og især de nye ansigter.
Vi er omkring 370 medlemmer i vores kreds og har et stabilt fremmøde til
vores arrangementer.
I vores vedtægter står der bl.a., at bestyrelsens hovedopgave er, at samle
medlemsgruppen om sociate og kuLturelle aktiviteter. Sektionen skat være
bindeled mellem arbejdstiv og seniorliv, og har tit formåt at fastholde
medlemmerne af Sociatpædagogerne i Midtsjæltand efter arbejdstivet.
Dette har vi bt.a. i det forgangne år medvirket til ved at arrangere
diverse udflugter i 2017.
Først en dejlig velbesøgt tur tit Fyn hvor vi først besøgte keramikmuseet
Ctay i Middetfart herefter btindeinstituttet i Fredericia og tit sidst
Humtemagasinet på Fyn.
-

Den næste tur var måske knap så vellykket, her var vi i Zen haverne ved
Stenlille fantastiske smukke haver men vejret var ikke med os det
stormede og styrt regnede og det var stort set kun bestyrelsen, der var
mødt op.
-

-

-

Næste tur var Frilandsmuseet og Bjørn Wiinblads hus, turen var fin og
velbesøgt men heller ikke her blev vi forskånet for masser af regnvejr.
-

Sidste tur i 2017 var en guidet tur på Carlsberg bryggerierne og alt det nye
der sker derude. Ud over dette kom så vores årlige julefrokost.
Rejseudvatg:
Rejseudvalget havde tiLrettelagt en rejse til Tallin i Esttand. Lotte herfra er
med i rejseudvalget, der er et samarbejde med Sl’s og BUPL sektioner for
seniorer. Der er yderligere en tur til Holtand her til foråret.
Faglige Seniorer:
Vi er i bestyrelsen også repræsenteret i Faglige seniorer. Der er på lands
plan i alt 230.000 medtemmerne. Der er 475 seniorklubber i hele landet vi
er en af dem.
-

Vi dækker i seniorsektionen et stort geografisk område i Faglige Seniorer
og har i bestyreLsen delt områderne imellem os. Vi er dækket ind i
Vestsjættand, Køge og Roskilde områderne.
Jeg er vatgt til Forbundsudvatget, som er et landsdækkende udvalg for alte
faglige seniorer. På sidste møde den 15. marts var faglige seniorers
direktør Palle Smed med tit mødet han orienterede om de
omstruktureringer det p.t foregår, især med henbtik på nye
samarbejdsaftaler, nyhedsbrev, hjemmeside og facebookside.
-

I 2017 var der primært focus på valg tit seniorrådene. Hermand Pedersen
stiltede op til seniorrådet i Roskilde kredsen, men blev desværre ikke valgt.
I halvdelen af de 98 kommuner er der nedsat tværfaglige kommunale
arbejdsgrupper, hvor frivillige seniorer gør en særlig indsats for at skabe
debat om kommunernes ældrepolitik.
Som medlem af vores seniorsektion er du også medlem af Faglige seniorer
og kan ved at gå ind på deres hjemmeside www.fa[isenior.dk få mange
gode informationer, samt tilmelde dig deres nyhedsbrev og en gang år
ligt få tilsendt seniorhåndbogen.
-

Seniortandstræf i SL:
Titslut vil jeg gøre opmærksom på vores Senior[andstræf i SL, hvor alle vo
res medlemmer kan dettage
I 2017 var det på Kobæk Strand i Skælskør
og i år er det den 20. -22. august på Comwetl Hotel i Rebild bakker. Her i
vores kreds ydes et titskud på en tredje det af dettagerprisen.
-

Fremtidigt arbejde.
Jeg har været inde på, at vi i bestyrelsen har drøftet, om vi griber
tingene rigtigt an og om indholdet i vores arrangementer er det, folk
gerne vil have.
Tingene kan jo gøres på mange måder og vi er åbne over for stort set alt.
Vi ved fra vores møder med andre seniorsektioner, at de ikke har helt så
meget fokus på udfLugter, som vi har, men også bruger deres midler til
f.eks. at arrangere nogle kuttur- og foredrags arrangementer.
Vi havde på vores sidste bestyrelsesmøde en snak om, at vi skuDe satse
tidt mere på den slags og viL, når vi har fået sammensat den nye
bestyrelse tage en drøftetse om emnet. Forstag fra dette årsmøde er også
vetkomne.
Før beretningen blev godkendt var der debat og spørgsmål tit denne.
Der blev talt om og forestået emner som:
-

-

-

-

-

-

-

foredrag af fagtig art
deltagelse i 51 kredsens egne arrangementer for aLle medlemmer
samarbejde med kredsen om indhotd i disse
tur til Forsorgsmuseet i Svend borg
besøg på Sprogø
ældrepolitik
deltagetse i Faglige Seniorer m.m.

Punkt 4. Budget og regnskab.
Regnskab og budget blev omdett.
Regnskabsansvarlige Jette Nielsen gennemgik papiret med regnskabet tit
venstre og budgetforstaget i højre side.
Efter en kort debat blev punktet taget tit efterretning.

Punkt 5 og 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Jette Nielsen, Ena Nielsen, Eva Jensen og Winnie Mortensen var på vaLg.
Som fly opstillede Oluf Petersen og så tit valg.
Ved skriftlig afstemning faldt valget således ud:
Som bestyretsesmedlemmer:
Jette Nielsen
Ena Nielsen
Eva Jensen
Som suppleanter:
Winnie Mortensen
Oluf Petersen

Punkt 7

-

Eventuelt.

Jan orienterede om, at kredskontoret flytter tit Jættevej i Ringsted til en
bittigere husleje, bedre kontorer og et stort mødelokale. Teknisk
Landsforbund flytter ikke med.
Hanne takkede Lillian Kristensen for hendes arbejde i bestyretsen og over
rakte en gave.
Hanne takkede dirigenten og forsamlingen for medvirken i mødet.
Referat v/ Jørgen Svensson

