Referat fra møde i Landsbestyrelsen den 14. kl. 15.oo og 15. september på Hotel Nebo.

Dagsorden:
1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referat fra 18. – 19. maj: punkt eventuelt: om kontingentet er fradragsberettiget for
alle pensionerede sygeplejersker.
Svaret er nej, det gælder kun for tjenestemænd. Det kan læses på DSR’s hjemmeside
3. Om Højskolen, Fagdagen:
a. Tilbagemeldinger om John Christiansens oplæg: Det fik meget ros. Det var meget
relevant, og han kom omkring mange aktuelle problemstillinger.
Der var også positive tilbagemeldinger på Doris Klockmanns interessante oplæg
om arbejdet for Læger uden Grænser.
b. Der var flere, der ytrede ønske om at få udleveret materialerne til generalforsamlingen tidligere, så der var tid til forberedelse.
c. Det var ikke godt, at spørgsmål fra salen skulle gentages af ordstyreren. Der skal
være en bærbar mikrofon, så spørgsmål fra salen kan høres af alle. Det må vi
sikre os til næste generalforsamling.
d. Vi skal have gjort vores pejlemærker mere synlige.
e. Præsentation af Landsbestyrelsen bør finde sted tidligere under
højskoleopholdet, så alle ved hvem vi er.
4. Evaluering af Højskolen: Det blev oplevet, at flere i lærerstaben talte til os, som de
gør til ”Børn”/ unge.
Indholdet var fint og sammenhængende med de udmærkede udflugter.
Lidt underligt at forstanderparret var fraværende hele ugen.
Der blev udvist stor omsorg, omtanke og effektivitet i forhold til Coronasmitte.
Vi kunne godt have ønsket, at der var mere sang.
5. Nyt fra kredsene:
Kreds hovedstaden Der bliver afholdt det første kontaktudvalgsmøde efter Coronakrisen startede, den 16. september, ellers har så vidt vides alt været lukket ned.
Kontaktudvalget var dog næsten samlet på højskolen, da rigtig mange af
kontaktudvalgsmedlemmerne var til stede.
Kreds Sjælland: Roskilde: Har haft et oplæg om pigerne på Sprogø, Vestsjælland og
Storstrøm har ikke haft så meget aktivitet, men er ved at komme i gang igen.
Kreds Syddanmark: Alle møder har været aflyst indtil nu. Den 05.10 holdes møde i
kontaktudvalget med besøg på Åbenrå krematorium. Derefter vil møde med valg til
kontaktudvalg blive afviklet. Der er 3 medlemmer, der ikke ønsker at genopstille efter
mange års godt arbejde, og 2 har meldt sig til at være aktive og træde ind i
kontaktudvalget. Der skal vælges ny formand. Fyn har ikke haft så meget aktivitet.
Der er afholdt valg til kontaktudvalget. I Esbjerg mangler de at afholde valg
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Kreds Nordjylland : Aflyser af forsigtighedsmæssige årsager
Jubilæumsarrangement, det udsættes til senere. Generalforsamlingen afholdes
virtuelt. Nord vil gerne deles op i 2 valgområder. ”Netværket” vil gerne være fri af for
megen binding til vedtægterne. Road Schow ved Mette ønskes først efter
Fredericiamødet.
Kreds Midtjylland: De 2 kontaktudvalg i Nord og Øst har aflyst alt.
Vest nåede lige at afholde et arrangement, lige før der blev lukket ned, og
vandretur/senior Walk d. 9/6.
Der er afviklet en tur til Livø hvor der var mange tilmeldte (68) så der måtte hyres en
dobbeltdækkerbus.
Den 28.sept er der konstituerende møde i forbindelse med oprettelse af
kontaktudvalg nr. 4 i kredsen.
Mette har deltaget i møde vedr. OK 21 i Silkeborg.
Mette er i det seneste nummer af ”Sygeplejersken” blevet interviewet vedr.
seniorsygeplejerskernes mulighed for at fortsætte arbejdslivet, herunder
kompetencer m.v.
Kred Midt afholder virtuel generalforsamling.
6. Højskolen 2021:
De, der kommer for at deltage i ”Fagdagen”, skal have en bedre modtagelse med
kaffe m.m.
Ankomst kl. 09 med forplejning. Kaffe, frokost og eftermiddagskaffe inkluderes i
prisen.
Foreløbigt Program ligger klar i november.
Det færdige program til højskoleugen vil være klar 6 uger før kursets start.
Tilmeldingsperioden skal man være obs på: Den er fra 2. november til 1. december
forhåndstilmelding.
6a. Højskolen i 2022. Vi undersøger, om der er mulighed for at komme til Bornholm.
7. Penge til vores arbejdsseminar På Koldingfjord er modtaget. Spørgsmålet om
generel forbedret økonomi til landsbestyrelsen Behandles i december.
8. Mødet i oktober planlagt i Fredericia kan ikke rummes i de lokaler, vi har til rådighed.
Max 27 personer.
Der overvejes alternativ mulighed i Odense, men det afstod vi fra af hensyn til
Corona smitterisiko.
Mødet må udskydes til den 10/2 2021 af hensyn til Corona.
Mette sender et brev ud til kontaktudvalgene om aflysning og nye planer for mødet.
Landsbestyrelsens møde I Kolding start d. 7/10 kl. 17. Arbejder fra 8/10 kl. 9.00 – 9/10
kl. 9.00.
9. Eventuelt:
Visionspapiret skal drøftes på mødet i Kolding. Det kan erstattes af de 4
pejlemærker.
Slut på møde d. 14/9
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Møde 15. september - Landsbestyrelsesmøde fortsat på Hotel Nebo.

Anni Pilgaard og Anne Reimer kunne ikke deltage, men der var kommet et skriftligt svar på
nogle af de spørgsmål landsbestyrelsen havde rejst.
1. Ansøgning om øget økonomisk støtte vil blive behandlet på Hovedbestyrelsesmødet
i december, når der drøftes budget 2021.
2. Spørgsmålet om FH-samarbejde og dermed forholdet til Faglige seniorer: Det
afventer beslutning om FH’s lokale struktur bl.a. opdeling i sektioner, der dækker
flere kommuner, og økonomien omkring denne organisering.
Så der sker aktuelt ingen forandring i forhold til faglige seniorer nu.
Anne Lise kan blive tilforordnet i en sektion under faglige seniorer i Ålborg
Kommune.
3. Spørgsmål om annoncering i tidsskriftet i to numre er, at der kun kan gives en gratis
annonce, da der er begrænset plads og der er rift om pladserne i bladet.
4. Samarbejde med andre seniororganisationer i Norden:
Der er kun Færøerne, der er organiseret i lighed med os.
De andre Nordiske lande har ”lokale grupper” for deres seniorer, der svarer til vores
kontaktudvalg, uden der er en samlende organisation = vores Landsbestyrelse.
Hvordan og om vi kan etablere et samarbejde må vi drøfte f.eks. på vores næste
møde.
Vi skal først drøfte, hvad vi vil med et samarbejde med de andre nordiske
”seniororganisationer”. Evt. starte med Færøerne.
5. Forsøg med videokonferencer.
Det står ikke øverst på listen, vi er tvivlende i forhold til hvor stor en interesse der vil
være i ”vores generation”.
Men kunne måske starte med videokonference i forbindelse med generalforsamlingerne – vi kan forhøre os blandt vores kolleger i kontaktudvalgene.
Men det er også et spørgsmål om højskolerne har teknologien og personale til at
klare det for os. Vi må tage afsæt i de erfaringer vi får fra de generalforsamlinger, der
afprøver det i år.
Erfaringer drøftes næste gang vi mødes. Bl.a. spørgsmål om hvordan man klarer en
afstemning.
6. Brug af kontakt via gruppe på Facebook udsættes til november mødet, da vi skal
have vejledning fra faglige sekretærer i ”Kvæsthuset” om forholdsregler og
administrator opgaver.
7. Udviklingsseminaret i Kolding: ankomst til Koldingfjord d. 7. oktober kl. 17. Der
arbejdes fokuseret fra d. 8. oktober kl. 9.00 til 9. oktober kl. 9.00. Hvis vi ikke er
færdige, findes en løsning for os. Derefter vil håndbogen være = USB stik. Vi skal
efter Kolding drøfte fremtiden for pjecerne. De skal nok fortsætte med at eksistere,
så de kan udleveres til medlemmerne.
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8. Økonomien.
Aktuelt er der omkring 30.000 kr. Det skal dække rejser til Kolding og ophold og
rejser til næste møde. Dertil kommer et beløb til depositum for 5 personer til
højskolen, så der bliver nok ikke overskud.
9. Højskolen skal annonceres i blad nr. 12: Tilmelding skal ske i tidsrummet
2.november til 30. november. Programmet kan ses fra 2. november. Deltagere til den
sygeplejefaglige dag: Prisen er 200 kr. som betales ved tilmelding. Sygeplejefaglig
dag incl. generalforsamling fra kl. 9.00 – 17.00. Notits kommer i ”Sygeplejersken” og
på hjemmesiden.
10. Ændring af procedurer ved annoncering m.v. De nyhedsbreve, som landsbestyrelsen
kan få sat i Sygeplejersken en gang i kvartalet, sendes direkte til bestyrelsens
kontaktperson i DSR, som sørger for det videre. Annoncering af valg næste år 2021
skal lige drøftes ved vores november møde som punkt. – Hvor mange
bruger/kommer på vores hjemmeside.
11. Håndbogen: Der udleveres rettelsesblade (en sidste gang) til håndbogen.
12. Eventuelt: Mette vil ved den” Virtuelle” generalforsamling i kredsen optræde med lidt
DSR-blikfang og reklamere for seniorsammenslutningen

Næste møde: 16. og 17. november

Referent: Lis A.
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