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Referat fra møde i Landsbestyrelsen den 6. maj 2019  
 
Til stede: 
Bente Pedersen, Kirsten Thygesen, Karin Karlsson, Annalise Bonde, Mette Bille 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ekstra punkt på dagsordenen – Punkt 10: Gennemgang af Vedtægterne. 
Dagsordenen godkendt med denne tilføjelse 
 

2. Godkendelse af referat fra den 4. og 5. februar 2019 
Referaterne godkendt. 
 

3. Nyt fra Kredsene 
Sjælland: 

- Karin har haft kontakt med en lokal afdeling af Faglige Seniorer og har været til møde, hvor 
Palle Smed, direktør i Faglige Seniorer, deltog. Orientering om Falck/Bios sagen. 

- Roskilde afdelingen har besøgt Den Sorte Diamant og Bjørn Wiinblads Hus. 
- Skal besøge Frilandsmuseet i Maribo. 
- Storstrøm afdelingen skal besøge samme sted. 
- Karin er genvalgt til Landsbestyrelsen, Gulle Aagaard genvalgt som suppleant. 
- Skal til det halvårlige møde med kredsen. 

 
Syddanmark: 

- Årsprogrammet udleveres – kan ses på hjemmesiden. 
- Afholdt medlemsmøde: ”Hvad har gjort os til danskere?” 
- Besøgt Sygeplejemuseet i Kolding. 
- Valg til Landsbestyrelsen – 2 opstillede - Doris Klockmann, suppleant, Karen Margrethe 

Maglekær. Godt møde og god stemning.  
 

Midtjylland:  
- Det Fælles Kontaktudvalg: 

o Drøftelse af valgperioder for Landsbestyrelse og Kontaktudvalg. 
o Kontaktudvalgenes dataansvar. 
o Årsrapport til kredsen – kredsen ønsker ikke en årsrapport. 

- Valg til Landsbestyrelsen – Mette Bille genvalgt som medlem, Susanne Eske genvalgt som 
suppleant. 
 

- Øst  
o Er ved at færdiggøre efterårsprogrammet. 

- Nord: 
o Hele 2019 er planlagt. 
o Mette Bille skal på medlemsmøde den 8. maj orientere om arbejdet i 

Landsbestyrelsen. 
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- Vest 
o Har haft 2. omgang af medlemsmøde på Supersygehuset i Gødstrup. 
o Mødet i maj handler om – Aktiv dødshjælp. 

Nordjylland: 
- Besøg på Ålborg Kloster – spændende dag. Erik Elgaard og Flemming Møller Mortensen 

(begge sygeplejersker) er blevet forstandere på klosteret. 
- Seniornetværket i Thisted m.m. Ingen havde lyst til at lade sig opstille denne gang. Har 

bedt Annalise om at komme og orientere om Landsbestyrelsen. 
- Valg til Landsbestyrelsen er genvalg af Annalise Bonde og Lone Petersen. 
- Fagligt møde med Faglige Seniorer – fremtidsfuldmagt, plejetestamenter m.m. 

sygeplejersker kan få testamentet laves gratis mod betaling af stempler fra jurister.  
- Faglige Seniorer – møde hvor Palle Smed deltog. Sagen er lukket.  
- Valgperioder – 4-årige eller 2-årige blev drøftet.  
- Den nøjagtige dato for fagdagen er oplyst i Tidsskriftet.  
- Brev om frivilligt arbejde var udateret (udarbejdet i samarbejde mellem flere 

organisationer).  Er undersøgt og fundet at det er dateret i september 2011.  
- Mødet i Fredericia er den 13. juni 2019.  

 
Hovedstaden:  

- Fælles tur til Sofiero, Sverige. 
- Der har været afholdt flere fællesmøder, herunder 3 møder i Synagoen med deltagelse af i 

alt 200 deltagere.  
- Fælles møde til Christiansborg i oktober, foreløbigt 3 møder. 
- Der afholdes 4 fællesmøder i kredsen. 
- Valg til Landsbestyrelsen er blevet Lis Andersen, suppleant, Margot Farsun. 
- Fået henvendelse fra TV-hold der skal lave en udsendelse om forbindinger tilbage fra 1942. 

Henvendelsen er udsendt til nogle Seniorer. Det er ikke lykkedes at finde nogen der kan 
deltage.  

- Faglige Seniorer på Frederiksberg om sygeplejersker der vil være med i en 
kommunegruppe. 

- Fælles Kontaktudvalgsmøde – præst fortalte om sorg – Lene Riis Vestergaard, sognepræst 
- Fysioterapeut fortæller om arthrose på møde i juni 

 
4. Højskole i 2019 ved Kirsten 

Intet nyt. Der er tilmeldt 53 sygeplejersker. Tilmelding til fagdagen er den 28. maj 2019. 
 

5. Højskole 2020 ved Kirsten 
Kirsten har besøgt Rønshoved Højskole.  
Der er sket væsentlige forbedringer, herunder flere toiletter, bedre værelser. 
Alle drikkevarer skal købes i kiosken. Der afholdes mange korte kurser.  
Program udleveres.  
Tilmelding til vores kurser er senest den 1. december 2019. fagdag den 5. august 2020.  
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6. Valg til Landsbestyrelsen 
Er orienteret under Nyt fra Kredsene.  
 

7. Dagsorden til mødet den 13. juni 2019 
Kl. 10.00 - konstituerende møde – kaffe og rundstykker . 
Landsbestyrelsen møder ind kl. 09.30. 
 
Dagsorden til Fælles mødet – kl. 12.00 – 16.00 

1. Velkomst  
2. Præsentation af deltagerne  
3. Frokost 
4. Mødet kl. 13.00 – 16.00 

a. Vedtægter/ved Mette 
b. Valgperioder – 4-årige/2-årige/ved Mette 
c. Faglige Seniorer/ved Bente 
d. Orientering om højskoler/ved Kirsten  
e. Fagdag 8. august 2019/ ved Mette 

5. Eventuelt 
6. Oprydning 

 
8. Forberede generalforsamlingen 

Bente har udsendt materiale til generalforsamlingen via mail til Landsbestyrelsen.  
Den skriftlige beretning udsendes til Landsbestyrelsen.  
 

9. Faglige Seniorer 
Intet nyt.  
 

10. Gennemgang af Vedtægterne 
§5 stk. 4 – uenig i teksten. Vi ønsker at bibeholde den nuværende tekst.  
§8. stk. 1 – enig i rettelsen. 
Drøftelse af valgperioder for Landsbestyrelse og Kontaktudvalg med Anni Pilgaard og Anni 
Christensen. Skal der være 4-årige eller 2-årige valgperioder? 
 
Vi er blevet gjort opmærksom på at annoncer vedr. valg til kontaktudvalg skal svare til 
vedtægterne. Det tages til efterretning.   
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Referat fra møde mellem Landsbestyrelsen og DSR-c den 7. maj 2019 
 
Til stede:  
 
Fra DSR-c:  
Anni Pilgaard, Anni Christensen 
 
Fra Landsbestyrelsen:  
Bente Pedersen, Kirsten Thygesen, Karin Karlsson, Anna Lise Bonde, Mette Bille 
 
Dagsorden: 
 
11. Møde med Anni Pilgaard og Anni Christensen  
- Faglige Seniorer 
Bente Pedersen er valgt som formand for kommunegruppen i Gribskov Kommune.  
Anna Lise Bonde er med i kommunegruppe i Ålborg, Mette Bille er med i kommunegruppe i 
Holstebro. 
Det opleves som en fordel at sygeplejerskegruppen er med i Faglige Seniorer.  
Afventer endelig afklaring i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). DSR er ved at klarlægge 
indholdet i den nye struktur.  
 
Anni Pilgaard ønsker en argumentation fra den nye bestyrelse af for og imod medlemskab af 
Faglige Seniorer, evt. som SWOT-analyse. Der bør inddrages kommissorium, værdigrundlag, 
målsætninger m.m.  
Der er enighed fra begge sider om, at observatørfunktionen i Faglige Seniorer kan fortsætte med 
den nye formand for Landsbestyrelsen.  
 
 
Faglige Seniorers formål: 

- At varetage efterlønsmodtagernes og pensionisternes interesser i de faglige 
organisationers værdigrundlag 

 
Begyndende argumentation for og imod: 
For:     

• Øget styrke på: 

• Det politiske plan 

• Det samarbejdsmæssige plan 

• Embedsmandsplan 

• Øget sundhedspolitisk viden  

• Videndeling på tværs af fag 

• Iværksætte aktiviteter på tværs af fag for +60 årige 

• Historik  
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Imod:  

• Forskellige kulturer 

• Uvidenhed/manglende viden 

• ”Ensidige” oplæg politisk 

• ”Ensidige” holdninger  

• Historik  
 
- Seniorsammenslutningens vedtægter 
Det er vigtigt, at det enkelte medlem meddeler til DSR-c når de overgår fra aktivt sygeplejerskejob 
til aktiv seniorstatus.  
Enig i ændring af § 3, § 5 skal ikke ændres. § 8, enig i ændringen.  
Vedtægtsændringerne orienteres på møde den 13. juni med repræsentanter fra kontaktudval-
gene, samt på generalforsamlingen den 8. august. 
DSR-c sammenskriver de nye vedtægter.  
 
- Valgperiode for Landsbestyrelsen 
Enighed om at valgperioden bliver 4 år for Landsbestyrelsen, 2 år for kontaktudvalg. Valgperioden 
på 4 år er gældende fra 2021.  
 
- Den nye persondatalov 
Det enkelte medlem skal lave et aktivt valg i forbindelse med overgang til efterløn eller 
alderspension, hvor der skal gives samtykke til, at Seniorsammenslutningen må kontakte 
vedkommende pr. mail med aktuelle nyheder eller ej. 
Det aftales, at DSR-c udarbejder nyt brev til seniormedlemmer om dette. Brevet tilsendes 
Landsbestyrelsen til gennemsyn.  
 
- Understøttelse den nye bestyrelse 
DSR-c vil gerne understøtte den nye bestyrelse i etablering af arbejde, ny bestyrelse, værdier, 
åbenhed m.m. Drøftes evt. på september-mødet.  
Tilbagemelding til DSR-c om tidspunkt.  
 
Bente takkede for samarbejdet gennem 12 år, Kirsten gennem 8 år.   
Anni Pilgaard og Anni Christensen takkede for deres arbejde og energi gennem de mange år. 
 
 12. Regnskab ved Karin 
Karin gennemgik regnskabet. Taget til efterretning.  
Årsregnskabet er endt med et lille overskud. Taget til efterretning.  
Karin laver et budgetoverslag til det første møde i den nye bestyrelse. 
 
13. Hjemmeside ved Anna Lise 
Intet  
 
14. Håndbogen ved Anna Lise 
Rettelser udleveres til punkterne 4, 7 og 11.  
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15. Eventuelt. 

• Orientering om valget til Landsbestyrelsen  
o Hovedstaden  

▪ Lis Andersen, suppleant, Margot Farsun 
o Sjælland 

▪ Karin Karlsson, suppleant, Gulle Aagaard 
o Syddanmark 

▪ Doris Klockmann, suppleant, Karen Margrethe Maglekær 
o Nordjylland 

▪ Annalise Bonde, suppleant, Lone Petersen 
o Midtjylland 

▪ Mette Bille, suppleant, Susanne Eske 
 

• Konstituerende møde i den nye bestyrelse, den 13. juni i Fredericia. 

• Første møde i den nye bestyrelse bliver den 17. – 18. september 2019 i København 
 
 
 
 
 
 
Referent: Mette Bille 
 


