
 
 

 
 
 
Møde mellem SESAMs landsbestyrelse og Kontaktudvalgene d. 18.05.2016 i Fredericia 
 
Tilstede:  Se den på mødet omdelte liste 
 
Dagsorden: 
1. Velkomst og præsentation 
2. Nyt fra kredsene 
3. Nyt fra landsbestyrelsen 
4. Evt. samarbejde med Faglige Seniorer 
5.Evt. 
 
Ad.1  
Bente bød velkommen og præsenterede landsbestyrelsen for deltagerne og vi havde en kort 
præsentationsrunde for alle. 
 
Ad. 2 
Vedrørende de enkelte kontaktudvalgs arrangementer bedes I læse alle årsberetningerne, som 
udsendes til jer før højskolen, der er masser til inspiration at hente. 
 
Kreds Hovedstaden: Nord:  Laver flere fællesarrangementer med de øvrige kontaktudvalg i Kreds 
Hovedstaden. Møderne ligger forskudt, så man kan deltage der hvor det passer bedst. Det betyder 
at der er en fin opbakning til arrangementerne. Der er valgt 7 medlemmer i kontaktudvalget. Der 
afholdes 4 møder årligt med Kredsen. Også i år arrangerer man et fællesarrangement i anledning 
af FNs ældredag. 
Hovedstaden: Centralt: Kontaktudvalget har fået 2 nye medlemmer. 
Kreds Sjælland: Afholder fagdag. 
Roskilde har på nuværende tidspunkt 3 kontaktudvalgsmedlemmer og snart kun 2. 
Storstrøms kontaktudvalg foreslår, at der holdes møder henholdsvis øst - vest, så der ikke er så 
langt at rejse for et møde. 
Holbæk: Oplever en øget interesse til arrangementerne, men fik dog ikke suppleret op i 
kontaktudvalget. For at fordele kørslen til arrangementerne holdes de forskellige steder i Kredsen. 
Det opleves positivt. 
Kreds Syddanmark: Trekantsområdet:  Har haft nogle spændende arrangementer, har nu 5 
medlemmer i kontaktudvalget. Har haft fællesarrangementer med Fyn. 
Fyn: Har fået nyt medlem i kontaktudvalget, og de er nu 4 medlemmer.  Oplever det er svært at få 
seniorer til at køre for langt. 
Sønderjylland:  Oplever der er tilslutning fra "yngre" seniorer, det håber man kan give øget 
tilslutning til arrangementerne. Der er p.t. 8 medlemmer i kontaktudvalget, idet man har fået valgt 
et nyt medlem. 
Esbjerg:  Har nu 6 medlemmer i kontaktudvalget men har oplevet vigende interesse for 
sommerudflugten. Muligvis fordi medlemssammensætningen er en anden end tidligere. 



 
 

Kreds Syddanmark har udarbejdet en folder, som sendes til alle nye seniorer, med oplysning om 
de forskellige kontaktudvalg. Medsendes som fil. 
Kreds Midtjylland:  Århus: Vi lavede fælles i Kredsen et stor arrangement i forbindelse med FNs 
ældredag, det var meget godt besøgt, der kom 80 medl. og der var venteliste. Og det var fra hele 
regionen medlemmerne kom. Vi vil prøve at gentage succesen i år. Kontaktudvalget består af 7 
medlemmer, og alle modtog genvalg. 
Viborg/Skive:  Gør meget ud af at kontakte nye medlemmer via mail. Det har betydet, at mange 
kommer til arrangementerne. Kontaktudvalget er på 5 medlemmer, har haft en fællesudflugt til 
København med Holstebro. 
Holstebro:  Bestyrelsen består nu af 7 medlemmer, og der var fint fremmøde til valgmødet. 
Har nu så mange, der kommer til arrangementerne, at de må se sig om efter større lokaler. 
Har i år valgt at medlemmerne selv skal fragte sig til det udflugtsmål som er valgt, så giver kredsen 
frokosten. 
Kreds Nordjylland: Alle 6 medlemmer blev genvalgt og fik en flaske vin hver af et medlem, som 
ville takke for deres indsats. De har udarbejdet en håndbog for kontaktudvalgsmedlemmer, som er 
ret omfattende. Kontakt Kirsten Frendrup hvis I er interesserede i en kopi. 
Oplever stor deltagelse til arrangementerne, Kredsen støtter med lokale og kaffe/kage. 
Udsender hvert ½ år et program, så man kan se de kommende arrangementer. 
 
Ad.3   
Bente orienterede først om, at DSR-kontingent kan fratrækkes for tjenestemænd også efter 
pensionering. Orienteringsbrev medsendes som fil. 
Økonomi: Vores økonomi har været ret anstrengt, så vi kom ud af 2015 med et underskud. Vi har 
fået dette eftergivet fra centralt hold og nu får vi assistance med at lave budget og regnskab. 
Det foreslås i den forbindelse, at medlemmerne i Landsbestyrelsen får tilskud til højskoleophold og 
ikke som nu får hele opholdet dækket. 
Højskole på Bornholm: der er tilmeldt 55 i vores regi. Der kommer snart besked vedr. transporten. 
Brandbjerg Højskole: her vil vi koncentrere os om det spændende nabolag. Kirsten T. arbejder med 
foredragsholdere til vores fagdag. 
Grundtvigs højskole: Bente venter på svar, om vi kan komme i uge 33 
Kongres 2016: Det var en positiv oplevelse med en god stemning. Det der fyldte mest på 
kongressen var sygeplejerskernes arbejdsmiljø, som er under voldsomt pres. Der var mange gode 
forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med. 
Der var også en diskussion om den nuværende struktur. Hovedbestyrelsen fik til opgave at 
udarbejde et strukturændringsforslag til en ekstraordinær kongres i 2017. 
Taletid på tre minutter virkede godt. 
 
OBS! Vores autorisation udløber ved 75 år efter sigende, kan det være rigtigt? Vi undersøger det 
nærmere. 
 
Vi har fået udarbejdet et nyt velkomstbrev som udsendes til nye seniorer. Nu håber vi at det bliver 
mere forståeligt for alle og at det vil betyde mere synlighed for os. 
 
Hjemmesiden: Fremtiden bliver sådan, at det er her vi fremover skal hente vores oplysninger og 
det er her vi skal annoncere vores arrangementer. Vi skal blive bedre til at bruge hjemmesiden. 



 
 

Vi har dog fået lovning på, at der kommer en journalist til vores fagdag på Bornholm, så vi også 
kan blive mere synlige i Sygeplejersken. 
 
Vi skal have en ny sygeplejeuddannelse. Dorte Steenberg vil orientere om den på højskolen. 
Til efteråret arbejder vi videre med temaet " at forlade arbejdsmarkedet med værdighed". 
 
Ad.4  
Bente orienterede om den henvendelse, vi har fået fra Faglige Seniorer, som er under LO. De er 
interesserede i et samarbejde med os. De arbejder meget aktivt med bolig og byfornyelse, IT, m.v. 
De arbejder for repræsentation i ældreråd og foreslå,r at vi også arbejder på at involvere os i 
ældrerådene i kommunerne. 
Til orientering er vores hovedorganisationer også indgået i et nyt samarbejde. 
Vores møde med Faglige seniorer er d. 21. juni i København.  
Vi må overveje, om der er nogle konkrete projekter vi kan samarbejde om. 
Hvordan arbejder de på lokalt niveau? 
Kan man overveje at være backinggruppe for lokale politikere? 
 
Ad.5  
Der kom et forslag om, at vi fremover inviterer alle kontaktudvalgsmedlemmer, og at vi mødes x 1 
årligt skiftevis i Østdanmark og Vestdanmark. 
Vi må se på om det er realistisk inden for vores budget. 
 
 
 
Bente Pedersen   Susanne Eske 
 
Formand    Sekretær 
 


