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Referat fra møde i Landsbestyrelsen 19. november 2018 
 
Til stede: 
Bente Pedersen, Kirsten Thygesen, Karin Karlsson, Annalise Bonde, Mette Bille 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt.  
  

2. Godkendelse af referat af 3. og 4. september 2018 
Godkendt.  
 
Godkendelse af referat fra 16.og 17. oktober i Kolding.  
Der skal findes en ny dato for konstituerende møde og møde med kontaktudvalgene.  
Det aftales til den 13. juni i Fredericia, kl. 10.00 – 17.00.  
Kirsten undersøger, om vi kan få det store lokale i kredsen.  
 
Seniorsammenslutningens Vedtægter forsøges at få gjort færdig så de kan sendes til Anni Pilgaard 
m.fl. Og få dem behandlet på mødet i maj måned 2019. 
 
Søger at få det hele færdigt, så det kan fremlægges på mødet den 13. juni i Fredericia. 
 

3. Nyt fra kredsene 
Nordjylland: 

- Jubilæumsarrangement, hvor Seniornetværket fra Thisted var med.  
- Oktober, foredrag med Frode Mulkjær.  
- Generalforsamling, oktober. Indslag om OK-18 

o Uddelt den Nordjyske sygeplejerskepris. 
- Aktivitets- og kontaktudvalgsmøde. 
- Foredrag med cand. pæd. om tabu, tab og savn. 
- I forbindelse med Annalises afbud til mødet i Kolding var suppleanten ikke indkaldt.   

Der var usikkerhed om hvem der skulle have indkaldt suppleanten. Det blev konkluderet at 
det er formandens opgave at indkalde suppleanter. 
Landsbestyrelsen tager det til efterretning.  
 

Midtjylland: 

- Fælles Kontaktudvalg hvor alle medlemmer af udvalgene deltager. 
- FN’s Ældredag med deltagelse af 80, der er max. for hvad der kan være i kredshuset. 
- Generalforsamling med deltagelse af ca.400 sygeplejersker. 
- Forårs- og helårsprogrammerne for 2019 er færdige og vil snarest blive lagt.på 

hjemmesiden. 
- Alle kontaktudvalg mangler at gennemføre julefrokosterne. 

 
Syddanmark: 

- Besøgt Kolding Kommunes nye sundhedscenter. 
- Julefrokost. 
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Sjælland: 
- Generalforsamling godt 350 deltagere 

o  Peter Lund Madsen indslag om kvinder og hjerner. 
- Aktiviteterne i kontaktudvalgene.  
- Holbæk – Merci Ships – Julefrokost. 
- Storstrøm: Kvæsthuset - den sorte diamant - nyt fængsel i Nykøbing F. – julefrokost.  
- Roskilde – faldulykker – Byens Hus (det gamle rådhus) – Julemærkehjemmet – julefrokost. 
- Næste års program er klart. 

 
Hovedstaden: 

- FN’s Ældredag med Thyra Frank og Bjarne Hastrup.  
- Ansøgning til kredsen om overførsel af evt. restbeløb til næste år.  
- Punkt på det fælles kontaktudvalg, at ikke alle kontaktudvalg i landet har fire møder pr. år. 

De fire møder fastholdes.  
- Flere fælles arrangementer i 2019.  
- Forårsprogrammet er ved at være klart. 
- Ny kontaktperson vedr. referater fra Landsbestyrelsen. 
- Vibeke Westh ønsker argumenter for fremlæggelse af seniorsygeplejerskernes 

medlemskab af Faglige Seniorer på hovedbestyrelsesmøde. Vibeke Westh er positiv 
overfor emnet.  

 
4. Højskolen 2019 ved Kirsten 

Kirsten har ikke fået oplyst hvor mange deltagere der er p.t. Tilmeldinger kan ske nu. 
 

5. Højskolen 2020 ved Kirsten 
Kirsten har aftale den 12. april 2019 med Rønshoved.  
Der planlægges efter uge 32. 
 

6. Årsrapporten – skal vi beholde den? 
Bente opsummerede.  
Det er ikke alle der indsender materiale.  
Fra flere sider anføres det at man kan gå ind på hjemmesiden og se de arrangementer der er de 
forskellige steder.  
Der er enighed om at årsrapporterne droppes fremover. De kan læses på hjemmesiden og i 
Sygeplejersken. Er der nogen der har specifik interesse i et emne, kan man rette henvendelse til 
det kontaktudvalg der har arrangeret emnet.  
 
Det blev besluttet at der afsættes mere tid til drøftelser på generalforsamlinger fremover.  
 
En skitse kunne være: 
Generalforsamling 2020.  
Kl. 10.00 – 12,00 fagligt oplæg  
Kl. 12.00 – 13.00 frokost 
Kl. 13.00 – 15.00 generalforsamling 
Kl. 15.00 – 15.30 kaffe  
Kl. 15.30 – 17.30 fagligt oplæg  
 
 
Emner til de faglige input til fagdagen på højskolen i 2020 skal være klar til Kirsten til næste møde i 
februar 2019. 
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Mulige emner der blev foreslået: 
- Oplæg ved kredsformand, John Christensen  
- Oplæg ved kredsnæstformand, Dorthe Boe Danbjørg 
- ”Sidste dans med Åge”, Rita Knudsen 
- ALS, ”Da døden trådte ind i vores hjem”, folkeskolelærer fra Grindsted 
- Sygeplejersker fra Læger Uden Grænser  

 
 

Referat fra møde i Landsbestyrelsen 20. november 2018 
 
Til stede: 
Fra Landsbestyrelsen: 
Bente Pedersen, Kirsten Thygesen, Karin Karlsson, Annalise Bonde, Mette Bille 
 
Dagsorden: 
 

7.Møde med Anni Pilgaard og Anne Reimer-Nielsen 
Christine Wex orienterede om, at Anne Reimer-Nielsen havde meldt forfald.  
Anni Pilgaard var til møde med de faglige selskaber og DASYS i Kolding.  
 
Bente takkede for samarbejdet med Christine Wex. Det har været et godt og positivt bekendtskab.  
 

a. Ny persondatalov 
Der blev orienteret om, at vi fremover igen kan modtage lister på nye medlemmer. Det er 
juristernes midlertidige vurdering. Dette indtil medlemmernes tilsagn om samtykke til anvendelse af 
deres oplysninger kommer til at ske pr. automatik. Når den enkelte overgår til 
seniorsammenslutningen, skal der gives samtykke til, at deres oplysninger må videregives til 
kontaktudvalgene.  
Anne Reimer-Nielsen udsender listerne.  
 

b. Faglige Seniorer 
Der bliver fortsat arbejdet på at få en afklaring på seniorsygeplejerskernes tilknytning som 
ordinære medlemmer af Faglige Seniorer.  
 

8. Regnskab ved Karin 
Pr. dags dato vil der være ca. 14.000,- kr. Det svarer til indskuddet til højskolen. Der vil være et 
overskud når året er omme. Overskuddet videreføres til næste år.  
Orienteringen taget til efterretning. 
 

9. Hjemmeside ved Annalise 
Annalise orienterede. Der mangler de nye datoer for annoncer i ”Sygeplejersken”.  
I februar skal annonceres om valg til Landsbestyrelsen.  
 
Mødet med kontaktudvalgene (i Fredericia) skal efterfølgende ske hvert år.  
 
Annoncering om højskoleophold sker i maj måned. Der skulle have været en orientering i 
november/december måned.  
 
Der er enighed om, at vi orienterer medlemmerne om, at de skal se på hjemmesiden, samt at det 
annonceres på hjemmesiden. Vi beder alle kontaktudvalgene orientere om det til julefrokosterne.  
Annalise kontakter Anne Reimer-Nielsen mhp. at få højskoleopholdet annonceret.  
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10. Håndbogen ved Annalise 
Rettelser: 
Indholdsfortegnelsen tilrettes, herunder punkterne 

-  Punkt 1.3, 2.1, 3.1 – er godkendt  
- 3.2 skal rettes  
- 4.2 skal rettes  
- 4.13 skal rettes  
- Punkt 10 skal tilrettes med de aktuelle pjecer 
- 11.0 – skal slettes. Er ikke aktuelt for Seniorsammenslutningen. Arkivering sker andet 

steds.  
 

Årshjulet revideres.  
- Januar måned - OK 
- Februar måned – OK 
- Marts måned – dagsorden til møde med kontaktudvalgsformændene – hvert år – sættes 

på hjemmesiden. Formanden sender dagsordenen direkte til Anne Reimer-Nielsen 
- April måned – formanden sender dagsordenen Anni Pilgaard og Anne Reimer-Nielsen 
- Maj måned – dagsorden sendes til Anne Reimer-Nielsen. 

o  Møder afvikles hvert år. 
o Forslag til generalforsamlingen sættes på hjemmesiden (4 uger før) 

- Juni måned – referat fra møder hvert år 
-  August måned – evt. bestyrelsesmøde slettes  
- September måned – referat fra bestyrelsesmøde slettes  
- Oktober måned – OK 
- November måned– OK  
- December måned – OK  

Årshjulet får fremover nummer 11 i håndbogen. 
Årshjulet godkendes med ovenstående rettelser. 
 

11. Valg til Landsbestyrelsen 
Hovedstaden: 
Bente stopper i Landsbestyrelsen, men orienterede om mulig kandidat til valget 
 
Syddanmark: 
Kirsten stopper i Landsbestyrelsen, men orienterede om mulig kandidat til valget  
 
Sjælland:  
Karin genopstiller 
 
Nordjylland: 
Annalise – har ikke taget stilling  
 
Midtjylland:  
Mette genopstiller  
 

12. Møder i foråret 
Der er enighed om art følgende datoer er gældende for møderne i 2019: 

- 4. – 5. februar 2019 
- 6. – 7. maj 2019 
- 13. juni 2019 – konstituerende møde og møde med kontaktudvalgene i Fredericia 

o Kirsten undersøger lokalemuligheder i kredsen  
- 16. – 17. september 2019 
- 18. – 19. november 2019 

Derudover kommer møder med de Faglige Seniorer og deres kongres. 
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13. Seniorsammenslutningens Vedtægter 

Vedtægterne blev gennemgået endnu engang: Denne gang også med Annalises kommentarer.   
 
Der er rettelser til: 
 

-  §2, formålet – ny formulering i pind 2 
At anvende seniorsygeplejerskers erfaringer og ressourcer mhp. at viderebringe viden i relevante 
fora. 
 

- § 8. Samarbejde med kredse og kontaktudvalg, stk. 1 
For at fremme samarbejdet mellem Dansk Sygeplejeråd, kredsene og Seniorsammenslutningens 
medlemmer om opfyldelsen af formålet, kan kredsene nedsætte et kontaktudvalg i hver valgkreds, 
bestående af 3-7 medlemmer.  
 
Øvrige rettelser blev godkendt. 
 
Det nye udkast med rettelser sendes til Anni Pilgaard m.fl. 
 

14. Eventuelt  
- Takkekort fra Dorte Steenberg for bog (Michelle Obama) til hendes afskedsreception  
- Ny (tidligere) kontaktperson i DSR-c, Anne Reimer-Nielsen  

 
 
 
Referent: 
Mette Bille 
 


