
Årsberetning 2021 
 

Der skal lyde en særlig velkommen i dag. Vi er klar i bestyrelsen til igen at tage fat i 
aktiviteterne efter den lange og seje Covid 19 periode. 

 
Om faglige seniorer: 

 
Faglige seniorer er åben for alle, der er tilknyttet samtlige fagforeninger under FH. 

Der har ikke være den store aktivitet i året 2020 på grund af Covid 19. 
 
Fra seniorgruppen er vi pt. 3, der er aktive i Faglige Seniorer i henholdsvis Næstved 

og Guldborgsund kommunegrupper. 
Faglige Seniorer er opdelt i kommunegrupper og der skulle være oprettet en gruppe i 

alle kommuner, der ligger i kreds Storstrøm.  
Fremadrettet for 2021 sker der ændringer i struktur og opbygning af Faglige Seniorer. 
Kommunegrupperne ændres til foreningsgrupper og det betyder, at der skal udbydes 

tilbud til seniorer i den enkelte kommune, så som foredrag, fællesspisning, 
underholdning m.m samt samarbejde med ældrerådene og politikerne, der vedr. 

ældrepolitikken.  
 
Kommunegrupperne støtter op om de personer, som stiller op til ældrerådsvalgene 

hvert 4. år, samt tilbyder sig som valg tilforordnede.  
Alle kan tilmelde sig nyhedsbreve fra Faglige Seniorer og seniornews samt at der 

hvert år udgives en senior håndbog. Denne kan bestilles på Faglige Seniorers 
hjemmeside og koster 45,00 kr. Kan klart anbefales. Man kan også hente bogen på 
nettet. 

 
Deltagelse i efterlønsmøder: 

Der har ikke været efterlønsmøder, også p.gr. af Covid 19. Disse møder er ved at 
starte igen. Her deltager enten Anette eller Else med det formål at fortælle om de 
sociale og faglige tilbud til medlemmer, der er gået på pension eller efterløn. 

 
Deltagelse i seniortræf: 

I år blev det afholdt på Comwell Roskilde. Der var seks deltagere fra vores kreds, men 
samlet er der ca. 100 deltagere. 
Det var et rigtig godt program, helt som det plejer at være. Træffet ”flytter” rundt i 

landet, så det er et nyt sted hvert år. 
Marie Sonne er med hvert år. 

Inden træffet går i gang, mødes 1 repræsentant for hver kreds, oftest formanden. Der 
tales om, hvordan det går i de enkelte kredse samt udveksle ideer. 
 
 
 
 


