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Referat fra Seniorsammenslutningens møde på Hotel Nebo d. 31.05.2017 
 
Tilstede: 
Bente Pedersen Kreds Hovedstaden 
Kirsten Frendrup Kreds Nordjylland 
Kirsten Thygesen Kreds Syddanmark 
Ilse Johansson Kreds Sjælland 
Susanne Eske Kreds Midtjylland 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra d. 21. og 22. februar 2017 
3. Nyt fra kredsene 
4. Højskolen i 2017 v. Kirsten Th. 
5. Højskolen i 2018 v. Kirsten Th. 
6. Forberedelse til generalforsamling på Brandbjerg Højskole v. Bente 
7. Møde med de Faglige Seniorer v. Bente 
 
Ad. 1 Godkendelse af dagsorden   
Godkendt. 
 
Ad. 2 Godkendelse af referat fra d. 21. og 22. februar 2017 
Fra mødet med Anni Pilgaard: Der er en ændring i teksten, så der skal stå 
vi kan også se på vores mødestruktur osv. og igen et par linjer længere nede Det kan vi arbejde 
videre med osv. Ellers er referatet godkendt. 
 
Ad. 3 Nyt fra kredsene 
Nordjylland: Anna Lise Bonde blev valgt til SESAM, og Lone Normann Andersen blev valgt som 
suppleant for kreds Nordjylland. Kirsten Frendrup fungerer som ressourceperson for 
kontaktudvalget, indtil valget i kontaktudvalget i 2018. Hun er ikke valgt ind i kontaktudvalget p.t. 
Sommertur til Læsø hvor der blev udleveret efterårets program. 
Fra en gruppe seniorer i Thisted har der været ønske om at der blev lagt aktiviteter i deres område. 
Derfor havde de et foredrag om Arv og Testamente d. 22. maj, som kreds Nordjylland betalte. Anni 
Pilgaard får et eksemplar af den håndbog kontaktudvalget i kreds Nordjylland har udarbejdet. 
Bogen blev revideret i jan. 2017. Bogen er også givet til kreds Nordjylland. 
Sjælland: Valg: Karin Karlsson blev valgt som repræsentant, og Gulle Aagaard fortsætter som 
suppleant. De har haft en fin sommerudflugt til Psykiatrisk museum i Nykøbing Sjælland 
Efterårets program: Besøg på friplejehjem i Holbæk, Besøg på Hospice Dianalund og de slutter 
med julefrokost. 
Syddanmark: Har udarbejdet en håndbog efter inspiration fra Nordjylland. 
Valg: Kirsten Thygesen fortsætter som repræsentant og får Doris Klockmann som suppleant. Der 
var to opstillede kandidater til suppleantposten. 
Har haft udflugt til Julemærkehjemmet i Kollund. 
Hovedstaden: Valg: Bente Pedersen repræsenterer fortsat kreds Hovedstaden, som suppleant får 
hun Margot Farsund. 
Har haft udflugt til Psykiatrisk Museum i Nykøbing Sjælland med frokost på Anneberg. 
Har besøgt Asian House. De er i fuld gang med at arrangere FN’s ældredag som de afholder d.  
2 oktober. Rebellen fra Langeland kommer som oplægsholder. I november får de et foredrag om 
De gemte børn under 2. verdenskrig og i december har de julefrokost. I det fælles kontaktudvalg 
kommer en repræsentant fra Faglige Seniorer og fortæller det fællesudvalg om deres arbejde. 
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Midtjylland: Der var to opstillede kandidater til posten i SESAM, derfor var der arrangeret 
valgmøder i alle tre kontaktudvalg i maj. Mette Bille fra Holstebro blev valgt til posten og Susanne 
Eske blev valgt som suppleant. 
Holstebro har været på Anker Fjord Hospice, og i forbindelse med valget var der foredrag om kunst 
og stress. De har også deltaget i Lady Walk i Tarm. 
Viborg havde i forbindelse med deres valgmøde foredrag om De røde barakker i Hald Ege 
Sommerudflugten går til Fur i år. 
Aarhus: Havde i marts foredrag om Musikterapeuternes arbejde, i april var der foredrag om 
vikingetiden: Danmarks lømmelalder som optakt til sommerudflugten i maj. I maj havde vi et 
valgmøde, hvor vi fik en orientering om sommerudflugten. Sommerudflugten gik via Den 
genfundne Bro til Kongernes Jelling, og vi sluttede af med et besøg på Bindeballe købmandsgård. 
Det fælleskontaktudvalg er sammen med kredsen i fuld gang med at arrangere FN’s ældredag 
som afholdes d. 29. sept. 
 
Ad.4 Højskolen 2017 v. Kirsten Th. 
Der er tilmeldt 57 deltagere i højskoleopholdet, og 17 er tilmeldt fagdagen. Vi undersøger, om det 
tal holder, da vi ved om en del deltagere til fagdagen. 
 
Ad.5 Højskolen i 2018 v. Kirsten Th. 
Rødding Højskole Kirsten har fået tilsagn fra Pia Friis Laneth som oplægsholder  
Vi har fået bevilget et beløb til dækning af dette foredrag. 
 
Ad. 6 Forberedelse til generalforsamling på Brandbjerg Højskole v/Bente 
Vi gennemlæser materialet, og det er OK med nogle få korrektioner. 
 
Ad. 7 Møde med de Faglige Seniorer v/Bente 
Der er møde med de Faglige Seniorer d. 28. juni. Bente overvejer, hvor stor interessen er for dette 
samarbejde, lige nu synes hun det er et "alenemands-projekt". Det bliver taget op i den nyvalgte 
bestyrelse. 
 
 
Referat fra møde i Kvæsthuset d. 01.06.2017 
 
Dagsorden: 
8.  Møde med Anne Reimer-Nielsen og Anni Pilgaard 
 DSR og folkemødet på Bornholm 
 Mailudveksling mellem Kirsten Thygesen og Anni Pilgaard 
 "Sammen om DSR" er der noget nyt? 
9.  Regnskab v. Ilse 
10. Hjemmesiden v. Kirsten F. 
11. Håndbogen v. Kirsten F. 
12. Evt. 
 
Vi indleder mødet med at byde velkommen til Karina Stensby fra Regnskabsafdelingen, hun er 
vores nye kontaktperson. Bente gør opmærksom på, at det reviderede regnskab til vores GF bør 
underskrives før GF. Vi får det klaret med det samme, så det er klart. 
 
Ad. 8 Møde med Anne Reimer-Nielsen og Anni Pilgaard  
Anni Pilgaard orienterer om, at SESAM formentlig får stemmeret i den nye struktur, og at vi ikke 
skal være så bekymrede for vores status. Hun orienterer om, at Christine Wex, som er konsulent, 
skal have kontakten til SESAM. 
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Anni Pilgaard håber, at intentionerne om at den nye struktur vil gøre DSR mere synlig på 
arbejdspladserne vil holde stik. I nogle kredse opleves det, at mange nyuddannede sygeplejersker 
forlader faget, og det er bekymrende. Men der findes ikke sikre tal for det, og er det reelt? 
Vi drøfter også, hvordan vi fastholder medlemmerne i organisationen ved arbejdslivets ophør.  
Christine Wex bliver inviteret med til et møde for at få drøftet den overgang fra arbejdsliv til 
seniorliv og hvordan det bliver mere synligt i DSR regi. Kan vi bruge hjemmesiden mere 
hensigtsmæssigt? 
Anni Pilgaard svarer Kirsten Thygesen på hendes brev og beskriver intentionerne bag "Sammen 
om DSR". Mere synlig på arbejdspladsen fremover. Der er ingen intentioner om sparerunde, men 
helt klart en mulighed for nytænkning - " ryste posen" runde. 
Folkemødet: der er seniorer fra flere kredse, som deltager i det ugearrangement Bornholms 
Højskole har i forbindelse med Folkemødet. Derfor får vi tilsendt det materiale som DSR har til 
folkemødet. 
 
Ad.9 Regnskab v. Ilse 
Ilse gennemgår regnskabet og gennemgår status indtil nu. Det ser fornuftigt ud. 
 
Ad. 10 Hjemmesiden v. Kirsten F. 
Kirsten F.  der er annonceret om Generalforsamling og om fagdag og det kommer også i 
Sygeplejersken her i juni, 
 
Ad. 11 Håndbogen v. Kirsten F. 
Kirsten F. oplyser at håndbogen kun mangler de sidste nye oplysninger og ellers er den opdateret. 
 
Ad.12 Evt 
Der var ikke noget under dette punkt. 
 
 
 
Konstituerende møde d. 1.06. 2017 kl. 12 i Kvæsthuset 
 
Præsentationsrunde: 
Bente Pedersen Kreds Hovedstaden 
Gulle Aagaard Kreds Sjælland, suppleant 
Mette Bille  Kreds Midtjylland 
Ilse Johansson Kreds Sjælland, afgående medlem 
Kirsten Thygesen Kreds Syddanmark 
Kirsten Frendrup Kreds Nordjylland, afgående medlem (der var afbud pga. sygdom fra 

begge de nyvalgte medlemmer) 
Susanne Eske Kreds Midtjylland afgående medlem, fortsætter som suppleant 
 
Vi gennemgår de forskellige funktioner i udvalget. 
 
Valg:   
Formand:   Bente Pedersen genopstiller Mette Bille opstiller også 

Bente blev valgt  
Næstformand:  Anne Lise Bonde og Mette Bille opstiller 
  Mette Bille blev valgt 
Kasserer:   Karin Karlsson, Kirsten Th. og Anna Lise Bonde opstiller 
  Karin Karlsson blev valgt 
Sekretær:   Mette Bille blev valgt 
Højskole:    Kirsten Thygesen fortsætter med denne post 
It og Pr.:    Anna Lise påtager sig denne post indtil videre 
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Kommende møder: 

 25 og 26 september i København 

 13 og 14 november i København 
 
Eventuelt: 
Der var ikke noget under dette punkt. 
 
 
 
 
 
Formand    Sekretær 
 
 
Bente Pedersen   Susanne Eske 


