
Referat af seniorsektionsbestyrelsesmøde den 3. september 2019 

 

Tilstede: Tove, Alice, Anita, Finn, Else og Anette. 

 

Gennemgang af referatet fra 4. juni 2019: 

Ingen bemærkninger. 

 

Evaluering af årstræffet i Middelfart og andre aktiviteter: 

Det var nogle gode dage med oplæg og udflugt. Specielt oplægget med Anders Agger og hans 

fortælling blev fremhævet. Der var udflugt til Humlemagasinet på ca. 10 tønder land med et 

væld af planter og blomster og en stærk og interessant historie. En god aktivitet, men for lidt 

tid, når området var så stort. Der var besøg på Middelfart Sindsygehospital og museum. Musik 

begge aftner og festmiddag. 

Else deltog i formødet og der manglede en dagsorden. Det blev vedtaget, at der fremover 

skulle være en sådan efter en forudbestemt dagsorden, og hvor hver kreds medbragte det 

skriftlige materiale til formødet. 

Gitte fra København er tovholder.  

 

Nyt fra kommunegrupperne og faglige seniorer: 

Der var intet nyt fra Næstved og Lolland kommuner. Der har ikke været holdt møder. vedr. 

Lolland kommune, så må vi se, om vi kan få en kontaktperson i deres gruppe. 

I Guldborgsund kommune er der lavet nogle mindre grupper, som arbejder med nogle emner 

og pt. er ældreområdet vedr. sundhed, mad osv., en trafikgruppe samt frivilligt arbejde. 

Gruppen vedr. ældreproblematikker har holdt et møde med borgmesteren og direktøren på 

området. Det var et godt møde og det vil blive gentaget. 

Seniorfestivalen: 

Det blev en succes og der var stor opbakning til arrangementerne. De, der var med, var meget 

tilfredse. 

Skal der lidt kritik så manglede der info om, hvordan man kunne deltage som frivillig hjælper. 

 

Nyt fra kredsbestyrelsen: 

Else deltog i det sidste møde og havde en snak om betaling af bestyrelsens deltagelse i 

årstræffet. Betaling blev vedtaget. 

 

Planlægning af 2020: 

Opgaver blev uddelegeret til bestyrelsen for de enkelte aktiviteter i 2020. Planen færdiggøres 

af Else og sender den til kredsbestyrelsen til godkendelse. 

Else laver en liste, så vi kan følge opgaverne og ikke mindst huske annoncerne. 

Der samles op på emner ved næste møde. 

 

Kommende aktiviteter resten af året: 

3. oktober - Else deltager i efterlønsmødet for at gøre opmærksom på vores eksistens. 

28. oktober - foredrag om Pigerne fra Sprogø, det er et fællesarrangement. 

8. – 10. november - tilbud om tur til Berlin 

6. December - Juletræ i Hollænderhaven – husk annonce. 

10. December - Julefrokost i salen hos SL. Husk annonce og mad er bestilt. 

 

Næste møde den 5. november kl. 10.00. 

 

Referent: 

Anette Spandet 

 


