
 
 

1 
 

Referat fra Landsbestyrelses møde den 17. september 2019 
 
1. Dagsorden godkendes med tilføjelse af p. 3A: datoer for kommende møder. 

 

2. Referater fra den 6.-7. maj og 13. juni godkendes uden bemærkninger. 

 

3. Referat fra generalforsamlingen den 8. august blev godkendt med bemærkning om, at 

referater skal udsendes senest 14 dage efter møder m.m. 

Obs en enkelt havde ikke modtaget referatet obs. 

a. Evaluering af generalforsamlingen: generelt forløb generalforsamlingen godt, enkelte 

har givet udtryk for at dirigenten ikke opfyldte sin rolle.   

b.  På denne generalforsamling var det vedtægterne, der var til drøftelse i forsamlingen. 

Til næste års generalforsamling kan det være en idé med et emne til drøftelse, f.eks. 

persondatalovens betydninger, administration af tilskud til højskolen. 

 

      3A. Datoer for kommende møder 

             2019: mandag d. 18 – tirsdag d. 19. november 

             2020: mandag d. 24 – tirsdag d. 25. februar 

                        mandag d.18. – tirsdag d. 19. maj 

                        mandag d. 14. – tirsdag d. 15. september 

                        mandag d.16. -- tirsdag d. 17. november 

 

           Obs: DSR’s Fagkongres 26. og 27. Maj 2020. 

            Desuden har DSR 120-års jubilæum i 2020. 

            Fredericia mødet med kontaktudvalgene planlægges til d. 11. juni 2020 kl. 10. 

            Doris bestiller lokale og forplejning. Emner til Fredericia planlægges på mødet     

            i februar. 

 

4. Nyt fra Kredsene (arrangementer kan ses på hjemmesiden.) 

a. Hovedstaden: Holder sit første kontaktudvalgsmøde efter generalforsamlingen d. 24. 

september. Der er planlagt et samlet møde for alle seniorer i regionen d. 1. oktober på 

FN’s internationale ældredag. Der planlægges rundvisninger på Christiansborg 

b.   Sjælland: Har bl.a. haft et oplæg om pigerne på Sprogø og et om psykisk sårbare 

borgere. 

c. Syddanmark: Alle kontaktudvalg samlet i Fredericia til en drøftelse af politikker og tider.  

d. Nordjylland: Har deltaget i jubilarfester og der haft mulighed for at gøre opmærksom på 

muligheden for at deltage i Seniorsammenslutningen, og det gav anledning til en 

sondring mellem seniornetværk og kontaktudvalg og drøftelse af økonomisk støtte til 

seniornetværk. Seniornetværk er ikke med i vores vedtægter og burde være 

kontaktudvalg, der relaterer sig til DSR’s valgkredse. 

Derudover planlægges en jubilæumsfest til d. 22. oktober. 

e.   Midtjylland: Vest planlægger foredrag og julefrokost. Vest afholder seniorwalk, en 

succes med mange deltagere. Har haft et oplæg ved Gunilla Svensmark fra 

Sygeplejemusseet. Kredsen står for en markedsdag med stande med forskellige 

temaer, seniorerne deltager med en stand. 
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5. Højskole i 2020 ved Doris: Bliver på Rønshoved. Ugekurset har tilmelding senest 30.11.2019. 

Fagdagen er tilmelding senest d. 27.7. Der annonceres i blad nr. 12 med program m.m.  

 

6. Højskole i 2021 ved Doris: Der er set på højskoler på Sjælland med muligheder i uge 32 / 

august måned. Der er ikke mange muligheder, der arbejdes videre med de 2 bedste bud: 

Grundtvigs højskole og Marienlyst. 

 

7. Faglige Seniorer Mette har haft en snak med Palle Smed. Han holdt en ”salgstale”. Vi vil 

drøfte det videre med DSR centralt, om det er en ide at være observatør ved møder i F.S. evt. 

deltage i F.S. kongres. 

 

8. ”Udviklingsseminar” i Kolding: Hvad skal vi bruge det til? Overvejelser om at den nye 

bestyrelse skal tage på et udviklingsseminar. Det afhænger både af økonomi og emner. 

Afventer opstart med Annemarie Schiøler d. 18/9. 

 

9. Eventuelt 

Karin orienterede om telefonpenge til Landsbestyrelsen. 

Vores økonomi tages op med DSR-ledelsen.                                              

  Eventuelt Den lille hvide mappe.                         

                                                                                                                       
 

 

 

 

Referat fra møde den 18. september 2019 i Kvæsthuset 

Deltagere: 
Fra DSR-c: 
Anni Pilgaard, Anne Reimer-Nielsen 
Fra Landsbestyrelsen: 
Mette Bille, Annalise Bonde, Karin Karlsson, Doris Klockmann, Lis Andersen 
 
10. Møde med Anni Pilgaard og Anne Reimer-Nielsen 

 
Den ny Landsbestyrelse: 
Bestyrelsen blev præsenteret og budt velkommen 

 
Landsbestyrelsens økonomi: 
Landsbestyrelsens økonomi blev drøftet. Der har ikke de seneste år en været justering. 
Med den nye bestyrelse vil der være øgede udgifter til bl.a. transport. Derudover er der på 
generalforsamlingen og indskrevet i de nye vedtægter givet tilsagn om, at der skal være en 
bedre kommunikation mellem bestyrelsen og kontaktudvalgene. 
 
Landsbestyrelsen ønsker samtidig midler til udviklingsaktiviteter. 
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Det bliver besluttet at bestyrelsen udarbejder en ”ansøgning” med beskrivelse af bestyrelsens 
fremtidige bud på drift og udvikling. Det behandles på vores møde i november. ”Ansøgningen” 
sendes til DSR-c via Anne Reimer-Nielsen.  

 
Seniorsammenslutningens vedtægter: 
Anni Pilgaard oplyste, at vedtægter forventes behandlet på hovedbestyrelsens møde den 2.-3. 
oktober.  
 
Faglige Seniorer: 
Det blev aftalt, at Mette fortsætter som observatør, indtil der er en endelig afklaring på den 
overordnede struktur i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). 
Annalise Bonde er Mettes suppleant  i FH. 
 

11. Opstart med den nye Landsbestyrelse, Annemarie Schiøler, kl. 10.00 - 12.00 
 
 Annemarie startede med at opridse bestyrelsens ansvar i relation til vedtægterne. 

Derefter blev bestyrelsen bedt om at forholde sig til den enkeltes motivation og forventninger 
ud fra spørgsmålene: 

- Hvad syntes du, vi skal arbejde med i bestyrelsen den kommende periode? 
- Hvad er det vigtigste for dig? 

o Hvorfor? 
- Hvordan vil du kunne se det? Hvad tror du, medlemmerne forventer af os? 

Resultatet af interviewene var meget enslydende hvilket borger for stort fodslag i bestyrelsen 
 

12. Opsamling af opstart og planlægning af det videre forløb 
 
 Bestyrelsen var enige om at opstarten var meget positiv og gav god mening mhp. det videre  
 arbejde. 
 
 Det blev besluttet, at vi arbejder videre med de væsentligste emner: 

- Synlighed og kommunikation 
- De reviderede vedtægter, formidling og udledte handlinger 
- Nye medlemmer – den ”nye” generation af seniorer 
- Hvad tænker/ønsker medlemmerne? 

13. Regnskab ved Karin 
 Det ser rimeligt ud.   
 
14. Hjemmesiden ved Annalise 

Annoncer til højskoleopholdet på Rønshoved i august 2020 blev gennemgået. 
Annoncerne er indsendt til DSR-c. 

 
15. Håndbogen ved Annalise 

Der var rettelse til enkelte sider.  De blev omdelt. 
 
16. Eventuelt 

Intet  
 
 
Referent: Mette Bille / Lis Andersen                      
 


