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Referat fra møde i Landsbestyrelsen den 16. og 17. november 2020 på Hotel Nebo 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde 14. og 15. september 2020 
OBS: Der skal være dato på det afsluttende referat og signatur/underskrift. 

 
3. Evaluering af arbejdsseminar i Kolding den 8. og 9. oktober 2020, herunder 

godkendelse af internt notat fra mødet 
Der var bred enighed om at det var et meget konstruktivt arbejdsseminar. Vedrørende 
pejlemærker var der enighed om, at visionspapirets indhold var opfyldt, og at 
Landsbestyrelsen derfor fremover arbejder efter de 4 pejlemærker. Der skal derfor 
fremstilles en ny flyer med de 4 pejlemærker. 
Mette vil tage kontakt til Anne Reimer for at få produceret en sådan flyer. 
Med disse kommentarer godkendes notatet. 
 

4. Nyt fra kredsene: 
a. Kreds Nordjylland:  Generalforsamling blev afholdt virtuelt. Der var en del seniorer,  

der deltog og var aktive.  Der var 140 stemmeberettigede, 2 gæster og 14 ansatte. 
Heraf var der 19 seniorer tilmeldt, hvoraf 10 deltog og 1 senior aktiv som 
regnskabskontrollant.  

b. Der er nyt forårsprogram 2021:d. 2/3: Forfatter Inge Pedersen: Tyskertøsen samt 
valg til Kontaktudvalget (Mangler fra 2020) d.3/4 2021: Naturvejleder Karsten 
Hansen: ”Demokratiets fødsel”. Og d. 11/5 2021: Udflugt til Lille Vildmose. Derefter 
valg til Seniorsammenslutningens Landsbestyrelse. 
På baggrund af de mange aflysninger af medlemsaktiviteter tænkes der på at sende 
julehilsen til alle deres medlemmer. Lilli Lykkegård, der er politisk chefkonsulent i 
Kreds Nordjylland synes at de skal holde en frokost i DSR for alle 
seniormedlemmer, evt. af flere omgange af hensyn til pladsforholdene  
Om annoncering i sygeplejersken: Når der annonceres fra de forskellige Kredse, er 
der flere varianter på hvad der underskrives som f.eks. Kontaktudvalget i 
seniorsammenslutningen, seniorsygeplejersker i kreds….. annoncering??  Vi 
anbefaler at de underskrives: ”Kontaktudvalget for seniorsygeplejersker i F.eks. 
kreds Nordjylland. 

c. Kreds Syddanmark: Doris: Fyn har holdt et medlemsmøde, emnet måtte ændres og 
blev: ”Briller redder liv i Afrika”. man regner med at kunne fortsætte mødeaktiviteten, 
da lokalet er så stort, at de kan holdes forsvarlig afstand med mere end 10 
personer. Men julefrokosten er nok mere tvivlsom. Næste års program er klar. 
Midt: 1 møde i februar 2020, med lederen fra mandekrisecentret i Fredericia, resten 
er aflyst grundet COVID-19.  
Møde i kontaktudvalget i oktober 2020, hvor 2 medlemmer fratrådte, ingen nye er 
valgt endnu, men der er to der er interesserede, så lige nu er der kun 3 personer. 
Der skal vælges en ny formand, da Kirsten Thygesen er fratrådt. Skriver jævnlig ud 
til medlemmerne for at bevare kontakten. 
Esbjerg: har afholdt 2 møder i år, julearrangementet aflyses. Der er stadig store 
udfordringer med at få oprettet en foreningskonto, mange krav til vedtægter, ID, 
samt prisen for oprettelsen virker dyr. 
Syd afholdt møde i starten af oktober, besøg på krematoriet i Aabenraa samt 
orientering ved en bedemand, meget interessant. Fint fremmøde, og valg til 
kontaktudvalg blev afholdt. 3 medlemmer ønskede at stoppe efter mange års godt 
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bestyrelsesarbejde. 2 nye blev valgt bl.a. en ny formand og sekretær. Julefrokosten 
er aflyst. Programmet for 2021 er klar og lægges på hjemmesiden sidst i december.  
Der blev afholdt virtuel generalforsamling på Fyn. 

d. Kreds Sjælland: Karin har deltaget i møde i Faglige Seniorer på Sjælland. 
”Vestsjælland”: Ingen arrangementer i efteråret. Konstitutionsmøde i november. I 
”Roskilde” Møde om fremtidsfuldmagt. Der sendes julehilsen til alle på maillisten. 
”Storstrøm”: har haft 2 arrangementer: 8.september: synagogen og arbejdermuseet 
og 7. oktober. Oringe museet   
Generalforsamlingen 30. oktober, virtuel ca. 130 deltagere 

e. Kreds Hovedstaden: Lis: Der er ikke meget at berette: sidste fælles 
kontaktudvalgsmøde var i februar, lige før Corona krisen lukkede Danmark ned. Det 
næste planlagte møde var september, men det måtte aflyses fordi smittetrykket igen 
var steget i hovedstadsregionen, så der var bekymring for risikoen ved at skulle 
bevæge sig med den kollektive trafik. Og det er svært at finde et lokale, hvor der er 
plads til at holde den anbefalede afstand uden for centrum af København. 
Det ”sammenlagte kontaktudvalg midt/vest” har konstitueret sig. 
Også i kreds hovedstaden blev den årlige generalforsamling afholdt virtuelt. Det 
fungerede OK  
På Bornholm har vi også været nødt til at aflyse arrangementer og specielt 
julefrokosten: Vi sender en julehilsen ud til vores seniorer og håber på at kunne 
arrangere en frokost ude i skoven eller andet sted ude i naturen i 2021, når vejret 
bliver til det. 

f. Kreds Midtjylland 
Kontaktudvalget i Øst (Århus) har aflyst alle arrangementer i resten af 2020 –  
Kontaktudvalget Nord (Viborg -Skive) har aflyst alle arrangementer i resten af 2020.  
Kontaktudvalget i vest (Holstebro/Herning) har aflyst møder i november og afventer 
regeringens udspil om forsamlingsforbud den 22. november 2020. Derefter tages 
stilling til Julefrokost arrangement kan gennemføres.  
Arrangementer for 2021 er udarbejdet og kan ses på hjemmesiden. 
Møde i det fælles kontaktudvalg: På grund af Corona blev mødet afholdt med 
deltagelse af formand og næstformand for de tre kontaktudvalg og deltagelse af 
Kredsformand Anja Lauersen og sekretær Charlotte Kornmaaler.  
Der blev drøftet Kredsens indsats i relation Covid 19- tillæg til sygeplejersker m.m. 
Opstart af 4. kontaktudvalg i kredsen er udsat til først i 2021. Der er 4-5 medlemmer 
der har meldt sig til at indgå i kontaktudvalget. 
Generalforsamlingen den 27/10: 391 medlemmer deltog i den virtuelle 
generalforsamling, heraf ca. 30 seniorer. Alle tilmeldte medlemmer fik et gavekort til 
”Just Eat” på 200 kr.  
 

5.            Hvilke erfaringer kan vi udlede af de virtuelle generalforsamlinger 
a. Kan vi anvende erfaringerne fremadrettet i vores kontakt med medlemmer og 

kontaktudvalg? 
Det var spændende og positivt at være med, men besværligt. Det kræver en del 
teknologi, og derfor kræver det mange penge at gennemføre. Måske også et 
problem at en del seniorer endnu vil have problemer med teknologien og derfor ikke 
er klar til den virtuelle form. (der var flere der var tilmeldt, men som ikke deltog). 
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6. Datoer for mødevirksomhed i 2021 

a. 17. og 18 februar 
b. 17. og 18. maj 
c. 13. og 14. september 
d. 15. og 16. november  

Forslag til at maj mødet holdes på Bornholm, så vi kan aflægge Højskolen på 
Bornholm et besøg med henblik på højskoleopholdet i 2022. 
 

7. Nyt fra formanden  
a. Julebrev: Mette vil sende en Julehilsen til kontaktudvalgsformændene, som så 

kan/skal sende den videre til de øvrige kontaktudvalgsmedlemmer. 
b. Tak fra Grete Christensen: Grete har sendt os en hilsen med tak for blomster i 

anledning af hendes genvalg. 
c. Road Schow: Der er datoer for de første. Odense i februar, Århus i marts Viborg 

afventer dato, Roskilde og Hovedstaden og Esbjerg afventer planer. 
d. Liste over medlemmer der er udmeldte eller afgået ved døden kan ikke udleveres, 

da der ikke kan gives samtykke fra de medlemmer det drejer sig om i modsætning 
til de medlemmer der kommer til. Det er på baggrund af persondataloven. Så hvem 
skal sørge for at afmelde dem?? 

e. Mette skal til hovedbestyrelsesmøde i Faglige Seniorer i Fredericia. 
 
 

8. Højskoleophold 2021 
a. Herunder hvad der skal være til rådighed af AV-midler 
b. Der har desværre vist sig at være problemer med tilmelding til opholdet 8/8 – 14/8, 

hold nr. 17. Nogle fik besked på at de var kommet på venteliste, selvom de var 
meget tidligt på færde. Der er en aftale med skolen om, at der er 50 forhånds-
reserverede pladser til sygeplejersker på det hold indtil d. 1.12. Skolen siger, at der 
har været en meget stor efterspørgsel. Vi i landsbestyrelsen er kede af den 
frustration, nogle er blevet bragt i. Vi håber, at det løser sig, og vi ses i august 21. 
 

9. Højskoleophold 2022 
a. Oplægsholder, Flemming Møller Mortensen 
b. Herunder hvad der skal være til rådighed af AV-midler  

 
10. Drøftelse af evt. samarbejde med nordiske seniorsygeplejersker 

a. Hvad skal formålet være? 
b. Hvad ønsker vi at samarbejde om? 
c. Hvordan skal samarbejdet etableres? 
Det udsættes til et senere møde, har ingen hast. 

 
11. Drøftelse af evt. optagelse som ordinære medlemmer af Faglige Seniorer 

a. Der tages udgangspunkt i brev sendt til Anni Pilgaard, og hendes svar eks. 
i. Hvilken betydning får det for os som seniorer? 
ii. Hvilken betydning får det for samarbejdet med Faglige Seniorer?  

 
12. Fredericia-møde ”10. februar” 2021 

Kommer på igen på næste møde. 
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13. Regnskab/Karin 

Kontobevægelser blev udleveret. 
 
Betaling til højskolen betalt gebyret syntes lidt højt, dog kun 20 kr. mere end de andre 
højskoler, spørgsmål om det er rimeligt? Regnskabet viser, at vi kommer ud med et 
underskud på 550 kr.  
På DSR’s kongres den 9. december skal der drøftes økonomi og dermed også vores 
økonomi fremover. 
 

14. Hjemmeside /Anna-Lise 
Ikke noget aktuelt 
 

15. ”Håndbogen” – USB-stikket/Anna-Lise 
Ikke noget nyt siden Koldingfjord. 
 

16. Eventuelt 
 
 
Referat Lis A. Andersen 

      23/11 2020 


