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Referat fra møde den 18. november 2019, kl. 15.00 – 18.00 på Hotel Nebo 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referater fra 17. og 18. september 2019  
 

3. Nyt fra kredsene 
a. Hovedstaden: 1. oktober markeredes FN’s ældredag med et møde for 

alle kontaktudvalgene, temaet var: Mødet mellem ældre med 
udenlandsk baggrund og det danske sundhedsvæsen og ældrepleje. 
-Der har være 2 rundvisninger på Chr. Borg. 

b. Sjælland: Har haft et møde med en sygeplejerske, der har været ude 
med Mercy Ships ud for Afrikas kyst. 
-Har deltaget i Jubilar fest i Borup hvor der bl.a. var en 70 års jubilar.   

c. Nordjylland: Har med Faglige Seniorers kommunegruppe drøftet 
Økonomi i Ålborg. 
-Har søgt økonomisk støtte fra kredsen til deltagelse i højskolen. Der 
blev givet afslag, men der er mulighed for at søge igen senere. 
-Der er et nyt kontaktudvalg på vej. 

d. Syddanmark: Der blev afholdt en fagdag i Kolding. Doris var der med en 
stand. Også på Campus i Åbenrå (??) 
-Der afholdes julefrokost med mange deltagere. 
-Der er et ønske om at vi her i referatet gør opmærksom på valget til 
Kontaktudvalgene med opfordring til at se på hjemmesiden. 

e. Midtjylland: Ved Jubilarfester er der deltagelse fra senior 
kontaktudvalgene, der fortæller om hvordan det er at være en del af 
kontaktudvalgene. Derudover er der musik og en gæstetaler. 
-FN’s ældredag var temaet ”ligestilling” taleren var Torkild Simonsen 
der er tidligere politiker/minister og nu selv 93 år. 
-Der er arbejdet med et projekt sundhed og velvære hos ældre. 
 
Opsamlende talte vi om hvordan vi kan promovere kontaktudvalgene i 
seniorsammenslutningen måske et ”Road Schow” her op til valget. 
 

4. Højskole 2020 – opsamlingspunkter/ ved Doris 
Kredsformand John Christiansen vil gerne komme og tale ved vores 
generalforsamling. Hvilke emner vil vi gerne have, at han kommer ind på.  
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Vi skal beslutte nogle punkter, kunne f.eks. være hvad er FH det tidligere FOF 
Dette skal behandles færdig senest i maj.. 
Vi skal også finde en taler til om eftermiddagen. Doris Klockmann fra Læger 
uden Grænser blev vedtaget.  
 

5. Højskole 2021 – endelige aftaler/ ved Doris 
Den højskole, der vælges, bliver Marielyst, på sydhavsøerne. Det har været 
lidt problematisk at få fastlagt dagen for generalforsamlingen, men det ser ud 
til at kunne løses sandsynligvis onsdag. Doris finder ud af højskolens program  
og hvornår der skal tilmeldes.  
Højskolen vil blive fra 8/8 til 14/8 og generalforsamling d. 11/8 – onsdag. 
Mulighed for ”udflugt” til Falster sommerrevy blev nævnt.  
Der drøftes forslag til talere i forbindelse med generalforsamlingen 
Kredsformand Helle Dirksen vil oplagt være den ene. Den anden taler skal 
gerne have et emne om sund kost/sund levevis. Efter at have kontaktet 
bookingbureauet for Claus Meyer og hørt om muligheder og salærer bliver 
det besluttet at vælge læge Jerk Langer bl.a. på grund af en temmelig stor 
prisforskel, men også en større bredde i budskabet. 
 

6. Lån & Spar Bank – oprettelse af ekstra kort /ved Annalise og Karin 
Der skal tages kopi af sygesikringsbeviser for alle bestyrelsesmedlemmer 
(tages på Kvæsthuset d.19/11) og det sendes  
 til Lån og Spar, så der kan oprettes et ekstra hævekort.  
 

7. Orientering fra Faglige Seniorer/ ved Mette 
Mette oplevede at hun blev meget positivt modtaget i forbindelse med et 
hovedbestyrelsesmøde. Tankegangen præget af en lidt traditionel ”rød” 
tradition. Forslag fra Mette om at inddrage repræsentanter fra det gamle FTF i 
forbindelse med kongres blev positivt modtaget. 
 

8. Stillingtagen til strategi for det videre arbejde fra opstartsmøde 
a. Prioritering af emnerne: Være obs. på emner, der kan skabe interesse 
b. Hvordan skal vi arbejde med emnerne?  

Være mere synlige og evt. komme ud til kontaktudvalgene og vise 
landsbestyrelsen, deltage i valgmøder (måske i forbindelse med et 
almindeligt arrangement) oplæg til kandidatur, valg og optælling af 
stemmer på diverse steder. Valgprocedure står i vedtægterne, valg til 
kontaktudvalgene er på lige år etc. 
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Deltage i Jubilarfester o.l. Det er kommende medlemmer. Dialog om 
hvad de kommende seniorer forventer. Være obs på emner der kunne 
skabe interesse. 
Umiddelbart er der ikke fuld opbakning til 2 Fredericia–møder.  

c. Hvornår skal vi arbejde med dem? 
1.Formiddage i DSR?: udnytte tiden  

                    2.”Udviklingsseminar” i Kolding: Skal være et arbejdsmøde 
 

9. Eventuelt 
 
 
 
Referat fra til møde den 19. november 2019 i Kvæsthuset 
 

10.  Møde med Anni Pilgaard og Anne Reimer-Nielsen, kl. 09.00 – 10.00 
a. Politiske vinduer 2019 – 2020 

Anni Pilgård orienterede om og gennemgik de politiske vinduer, som DSR ser 
som mulige veje til at øve indflydelse og dermed påvirke politikerne uden 
hensyn til partifarve og dermed påvirke udviklingen. Der er i samarbejde med 
SLS udarbejdet en 19 punkters handleplan, med henblik på at fastholde og 
rekruttere flere sygeplejersker og få flere sygeplejerskestuderende 
Enkelte udsagn:  
: 1300 kvalificerede ansøgere der ikke fik uddannelsesplads.  
: Alle har ret til en fuldtidsstilling. 
: Ligestilling til barsel. 
 
opfølgning fra sidste møde  

a. Landsbestyrelsens økonomi – økonomiberegning skal der arbejdes videre  
med. Gennemgang af vores ansøgning: Budget/regnskab samles i emner 
som: rejseudgifter, overnatning, fortæring, IT-udgifter etc. 

b. Opsamling fra opstartsmøde i september 2019: der skal arbejdes videre 
med det. 

c. Orientering fra møder i Faglige Seniorer: Mette orienterede om 
kontakten og modtagelsen i hovedbestyrelsen og kongressen 
 



 
 

4 
 

11. Arbejde med opsamling fra opstartsmøde/ved Mette 
Emnerne:  

- samarbejde med F.S., 
-  Den generelle struktur i FH,  
- rekruttering og fastholdelse af nye seniorer:  

Tages op igen senere, bl.a. i forbindelse med Koldingfjord-møde 1. og 2. april, 
hvor der skal foretages en grundig gennemgang af Håndbogen,   
og Fredericia møde d. 11. juni hvor der bl.a. drøftes valgprocedurer.  
 

12. Regnskab/ved Karin: Der er et lille overskud i år, mindre end sidste år. Det 
overføres til næste år, hvor der ser ud til at blive et underskud. 
 

13. Hjemmeside/ved Annalise: Højskolen er annonceret på hjemmesiden og i 
Tidsskriftet. Ifølge vejledningen skal det også stå under Meddelelser, men det 
skønnes, at det ikke er nødvendigt, da det står som annonce. 
 

14. Håndbogen/ved Annalise: Ved at sammenligne vores eksemplarer af 
håndbogen viser det sig at de er ret forskellige, så de trænger til en generel 
gennemgang og tilretning 
 

15. Eventuelt  
 

 
 
Mette Bille 
Formand for Seniorsammenslutningen 

 
Referent: Lis Andersen 
 
 

 
 


