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Referat fra møde i Landsbestyrelsen den 25. september 2017 
 
Til stede: 
Bente Pedersen, Kreds Hovedstaden 
Karin Karlson, Kreds Sjælland 
Anna Lise Bonde, Kreds ordjylland 
Kirsten Thygesen, Kreds Syddanmark 
Mette Bille, Kreds Midtjylland 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden til møderne den 25. og 26. september 2017 
Dagsordenen blev godkendt. 
Det blev oplyst at punkter til kommende dagsordener skal være formanden i hænde senest 5 uger 
før mødet. 
 
2. Godkendelse af referat fra 31. maj, 1. juni og 6. august 2017  
Referater fra den 31. maj og 1. juni blev godkendt. 
Referatet fra 6. august skal ikke godkendes, men blev taget til efterretning. 
 
3. Nyt fra kredsene 
Kreds Nordjylland: 

- Der er et kontaktudvalg i Ålborg 
- Der er dannet en klub for seniormedlemmer i Thisted. Kredsen betaler udgifterne i 

forbindelse med klubbens aktiviteter. Kontaktudvalgsmedlemmer fra Ålborg deltager på 
skift for at skabe sammenhæng i kredsen 
 

Kreds Syddanmark: 
- Der har været sommerudflugt til julemærkehjem 
- Foredrag af sygeplejerske om caminoen 
- Årligt frokostmøde mellem kontaktudvalg og kredsformand 

 
Kreds Sjælland: 

- Der er tre kontaktudvalg, Vestsjælland, Syd og Roskilde 
- Aktiviteter 

o Psykiatrimuseet i Nykøbing F. 
o Kvindekrisecenteret i Roskilde 
o Tur til Samsø 
o Tur til Københavns Rådhus esøg på pilgrimsmuseet i Maribo 

- Kontaktudvalgenen mødes 2 x årligt med kredsformanden 
 

Kreds Hovedstaden: 
- Fire møder mellem de samlee kontaktudvalg og kredsen, alle medlemmer i 

kontaktudvalgene deltager 
- Der er fire kontaktudvalg i kredsen 
- Referat fra møde med repræsentant fra de faglige Seniorer 

o Der ønskes en tilbagemelding fra DSR-c om samarbejdet med de Faglige Seniorer 
skal fortsætte 

o Ønsker kredsen at deltage i et tættere samarbejde med de falige seniorer? 
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- Der er modtaget en henvendelse fra Dansk Socialrådgiverforening mhp. deres samarbejde 
med de Faglige Seniorer 

- FN’s Internationale Ældredag afholdes 
- Der bliver kampvalg til formandsposten i kredsen 
- Flere kandidater til kredsnæstformandsposten 
- Fra de samlede kontaktudvalg i kredsen er der stor opbakning til at bevare 

højskoleopholdene 
- Fælles udflugt for alle kontaktudvalg 1 x årligt 
- Arrangement om ”De glemte børn”  
- Bente Pedersaen stiller op til Ældrerådet i Gribskov Kommune 
 
Kreds Midtjylland: 
- Der er tre kontaktudvalg, Øst, Nord og Vest 
- Aktiviteter i Øst 

o Foredrag om ”At blive lykkelig indefra” 
o Foredrag om ”De Gamles Hjem” på Kirkegårdvej i Århus 
o Julefrokost 

- Aktiviteter i Nord 
o Julefrokost  

- Aktiviteter i Vest 
o Foredrag om ”Sorg, tab og håb” 
o Julefrokost 

- Mette Bille stiller op til Ældrerådet i Holstebro Kommune 
 
4. Evaluering af Højskoleophold på Brandbjerg Højskole 
Kirsten Thygesen har modtaget evaluering fra højskolen. Meget tilfredsstillende – 
tilfredsstillende udbytte fra deltagerne. 
Der var ønske om at deltagerne kunne få evalueringsskemaerne udleveret tidligere for dermed 
at have større mulighed for at forholde sig til evalueringen. 
Fagdagen blev evalueret som meget tilofredsstillende hvad angår John Christiansens oplæg 
og Simon fortællinger. Indslaget med Anni Pilgaard under generalforsamlingen blev vurderet 
som overflødigt. 
Der var problemer med tilmeldingen til fagdagen. Der var forskellige oplysninger om 
tilmeldingsfristen. 
DSR-c vil udsende kommende forslag til generalforsamlingen til ALLE seniormedlemmer. 

 
5. Højskole 2018 
Højskoleopholdet i 2018 bliver på Rødding Højskole i uge 31. emnet er ”Humor og livsmod”. 
Programmet er under udarbejdelse. Endeligt program udsendes til kontaktudvalgene. 
 
6. Højskole 2019 
Kirsten Thygesen tager kontakt til Grundtvigs Højskole i Hillerød. Der er mulighed for 
højskoleophold i uge 32 eller 33 i 2019. 
 
7. Forberedelse til punkt 8 den 26. september. Se brev fra Anni Christensen 
Der blev taget afsæt i brevet mhp. forventninger og indsatsområder i samarbejdet: 

- God afslutning på arbejdslivet gældende både sygeplejersker og ledere 
- Hvordan kan ”det grå guld” forblive på arbejdmarkedet? 
- Tættere samarbejde med Lederforeningen 
- Faglige arrangementer – hvordan med økonomien? 
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Referat fra møde den 26. september 2017 mellem repræsentanter fra DSR-c og 
Landsbestyrelsen 
 
Deltagere: 
Fra DSR-c: 
Anni Pilgaard 
Anni Christensen 
Anne Reimer- Nielsen 
 
Fra Landsbestyrelsen: 
Bente Pedersen, Kreds Hovedstaden 
Karin Karlson, Kreds Sjælland 
Anna Lise Bonde, Kreds Nordjylland 
Kirsten Thygesen, Kreds Syddanmark 
Mette Bille, Kreds Midtjylland 
 
8. Møde med Anni Pilgaard, Anni Christensen, Anne Reimer- Nielsen 
- Forventninger til samarbejdet og indsatsområder 
Anni Christensen lagde op til punktet. ”Sammen om DSR” stiller skarpt på anerkendelse af 
medlemsgrupper herunder bl.a. seniorerne. 
Opstarten af samarbejdet mellem DSR-c og landsbestyrelsen omfatter bl.a. roller – forventninger – 
indsatsområder – fokusområder. Christine Wex, nyansat konsulent i DSR, vil facilitere arbejdet på 
næste møde. 
Tidsperspektivet forventes at blive 2–3 timer. 
Områder der kan bringes i spil: 

- Forlade arbejdsmarkedet  
- Øget samarbejde med Lederforeningen 
- Materiale/foldere vedrørende seniorordninger  
- OK 18 
- Bestyrelsens rolle – vedtægterne tages op mhp. opgaver – årshjul – den enkeltes 

ressourcer 
- Stille sig op på generalforsamlinger og markere seniorerne 
- Synliggørelse af seniorerne ved eks. rollups 

 
DSR-c har udvidet rammerne for Landsbestyrelsen, således at DSR-c giver frokosten i forbindelse 
med bestyrelsesmøder i huset. 
 
Mødet i november 2017: 

- Møde med Anni Pilgaard kl. 09.00–10.00 
- Udviklingsseance med Christine Wex kl. 10.00–12.30 
- Bestyrelsens eget møde kl. 12.30 – 14.00 (inkl. frokost) 

 
9. Debat om forslaget stillet på generalforsamlingen ”Nytænkning af en anden form for 
fagdag” 
Emnet blev drøftet med input og tilbagemeldinger fra kredsene. 
Der er udtrykt ønske fra de fleste kredse om fastholdelse af højskoleophold. Begrundelse er bl.a. 
at ved at ændre kan man miste en gruppe af svage medlemmer. 
Emnet kan inddrages/kombineres med arbejdet om indsatsområder, herunder evt. tilskud fra  
DSR-c rent økonomisk. 
Der blev også nævnt muligheden for at genoplive sygeplejefestivaler. 
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10. Regnskab 
Karin Karlson orienterede: 
 Der er pr. 7. august 43.115,26 kr. på kontoen pr. dags dato er 24.534,38 kr. (efter der er betalt for 
hotel, transport til tre af bestyrelsens medlemmer i september). 
I relation til den økonomiske del blev det drøftet, hvorvidt bestyrelsen fortsat skulle have 
højskoleopholdet betalt. 
Der var bred enighed om at dette skulle fortsætte, idet det betragtes som bestyrelsens ”løn” for 
arbejdet. 
Regnskabet blev taget til efterretning. 
 
11 og 12. Hjemmeside og Håndbog 
Anna Lise Bonde vil tilrette de enkelte sider i håndbogen så den er dækkende for nuværende. 
Materialet afleveres til Anne Reimer-Nielsen på næste møde. Efterfølgende får vi alle udleveret 
sider til kredsenes egne håndbøger. 
Mia Hartvigsen er ny kontaktperson vedrørende annoncer til Sygeplejersken. 
Annoncer vedrørende højskole og generalforsamling skal gå til Anne Reimer-Nielsen, der vil sætte 
teksten op så det passer i format til Sygeplejersken. Der er aftalt ¼ - ½ side pr. kvartal til 
seniorerne. Materiale skal fremsendes 10–14 dage før deadline til bladet. 
 
Anna Lise Bonde og Kirsten Thygesen udarbejder tekst til højskoleopholdet på Rødding Højskole i 
perioden den 29. juli til 5. august 2018, fagdag den 1. august. Endeligt program tilsendes 
Landsbestyrelsen.  
På næste møde skal drøftes hvilket indhold der skal sættes på den ¼ - ½  side i Sygeplejersken. 
 
13. Samarbejde med de Faglige Seniorer. 
Bente Pedersen orienterede om deltagelse i de Faglige Seniorers hovedbestyrelsesmøde. 
Problemet er fortsat, om Bente Pedersen kan/skal deltage i arbejdet. Bente Pedersen har taleret 
på møderne. 
Punktet skal drøftes på næste møde med Anni Pilgaard mhp. om der er opbakning fra DSR-c !  
Der er enighed i bestyrelsen om, at et samarbejde med de Faglige Seniorer skal forankres lokalt. 
Bente Pedersen har rundsendt mail fra de Faglige Seniorers direktør, Palle Smed vedrørende evt. 
møder i kredsene. 
Skal arbejdet gøres, er der brug for mere viden om de Faglige Seniorers arbejde. 
 
14. Eventuelt 
Planlægning af møder i 2018: 
Fire årlige bestyrelsesmøder: 

- 19.-20. februar 
- 14.-15. maj 
- 3.-4. september 
- 19.-20. november 

Der blev planlagt møde med repræsentanter fra landets kontaktudvalg til den 7. maj kl. 12.00 – 
16.00 i Fredericia. Der kan max. deltage 3 pr. kontaktudvalg. 
Landsbestyrelsen er vært ved forplejningen. Transport betales af kredsene. 
 
 
 
 
Referent: Mette Bille 
 
 


