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Referat fra møde den 13. juni 2019 mellem Landsbestyrelsen og repræsentanter fra 
kontaktudvalgene i Seniorsammenslutningen.  
 

1. Velkomst  
Bente Pedersen bød velkommen. 
Bente præsenterede både den ”gamle” og den nyvalgte bestyrelse. 
Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig som følger: 

- Formand, Mette Bille 
- Næstformand og sekretær, Lis Andersen 
- Kasserer, Karin Karlsson 
- IT og PR ansvarlig, Annalise Bonde 
- Ansvarlig for højskoleophold, Doris Klockmann 

 
2. Præsentation af deltagerne  

De fremmødte repræsentanter præsenterede sig. Der var deltagelse fra kontaktudvalgene fra: 
Nordjylland, ÅRHUS, Vestsjælland, Trekanten, Fyn, Roskilde, Skive/Viborg, Holstebro/Herning, 
Hovedstaden Nord, Hovedstaden Vest, Bornholm, region Syd. 
 

3. Frokost 
 

4. Mødet kl. 13.00 – 16.00 
a. Vedtægter/ved Mette 

Mette gennemgik vedtægterne som Landsbestyrelsen har arbejdet med på døgnseminar på 
Kolding Fjord i 2018. Efterfølgende har DSR-c gennemgået vedtægterne og er kommet med deres 
kommentarer. 
Vedtægterne blev taget til efterretning.  
Spørgsmålet om førtidspensionister undersøges – hvorfor de ikke er indskrevet i teksten. 
Spørgsmålet er videresendt til DSR-c til afklaring. 
Vedtægterne fremlægges på generalforsamlingen den 8. august 2019 i Nr. Nissum. 
 

b. Valgperioder – 4-årige/2-årige/ved Mette 
DSR har på sidste kongres besluttet at alle valgperioder for formænd, næstformænd, 
kredsbestyrelser, TR m.m skal være 4-årige. 
Det har afledt en drøftelse i Landsbestyrelsen om det samme skulle gælde for Landsbestyrelse og 
kontaktudvalg. 
Der var på mødet stor enighed om, at vi fastholder 2-årige valgperioder af hensyn til kontinuitet og 
rekruttering til udvalgene.  
 

c. Faglige Seniorer/ved Bente 
Bente orienterede om Faglige Seniorer (FS) og de drøftelser der har været mellem 
Landsbestyrelsen og DSR-c.  
Der er fortsat stor usikkerhed om, hvorvidt vi som seniorgruppe skal indgå som fuldgyldige 
medlemmer i FS.  
Det handler om bl.a. økonomi. 
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Nogle af os i Landsbestyrelsen sidder i kommunegrupper i de respektive kommuner. Bente er i 
Gribskov Kommune, Annalise i Ålborg Kommune og Mette i Holstebro Kommune. 
Landsbestyrelsen ønsker en gang for alle at få DSR-c til at tage stilling til, om vi skal fortsætte som 
observatør i FS’s hovedbestyrelse. Det tages op på næste møde i september.  
Bente søger i mellemtiden at få arrangeret et møde mellem FS’s direktør, formand og Anni 
Pilgaard, Bente og Mette mhp afklaring af området. 
Der var enighed om, at emnet sættes på dagsordenen til vores næste møde i 2020 i Fredericia 
mhp at få overblik over, hvad FS omfatter og hvordan vi som sygeplejersker kan bidrage med viden 
ind i det.  
Der skal samtidig opfordres til at sætte emnet på dagsordenen til kontaktudvalgenes møder med 
kredsene.  
 

d. Orientering om højskoler/ved Kirsten  
Kirsten orienterede om højskolen i Nr. Nissum. 
Der er alle pladser optaget til selve højskoleopholdet. Sidste tilmelding til fagdagen er den 26. juni 
2019. der skal ske tilmelding direkte til højskolen.  
Højskolen i 2020 går til Rønshoved i Sønderjylland i uge 32. 2020 er 100 året for genforeningen, så 
mange aktiviteter vil omhandle dette. 
Fagdagen vil være den 5. august 2020. 
Tilmelding til højskoleopholdet er senest den 1. december 2019. 
Programmet til Rønshoved vil blive udleveret på højskolen i Nr. Nissum.  

 
5. Eventuelt 
- Karen Margrethe Maglekær har skrevet en bog: ”Sygeplejerskefortællinger fra en anden 

tid”. Bogen udkommer i juli måned 2019. Karen Margrethe tager eksemplarer med til 
højskolen i Nr. Nissum.  

- Persondataloven  
o Når vi som formænd i kontaktudvalgene modtager lister på nye medlemmer, har 

medlemmet givet deres tilsagn om at vi må kontakte dem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: 
Mette Bille 


