
Referat møde i SL Seniorer Storstrøm den 12. september 2017 

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

Referent Anette Spandet d. 15.09.17 

Dagsorden: 

Finpudsning af de sidste aktiviteter i år. 

Aktivitetsplan og økonomi for næste år. 

Forberedelse til den ordinære generalforsamling. 

 Anette er fremover referent af møderne, og der var enighed om valget. 

 Gruppen havde behov for at få drøftet vores deltagelse i faglige seniorer. 

Kommunegrupperne fra mødet i Hollænderhaven i Vordingborg d. 5. september 2017 

kunne oplyse, at der er opstillet medlemmer til valg i ældrerådene og at grupperne 

skulle stille med tilforordnede ved valget d. 21. november 2017. Der er generelt god 

aktivitet i kommunegrupperne. 

 Vores seniorgruppe vil i fremtiden have fokus på sociale og kulturelle aktiviteter. Det 

faglige område vil ofte komme helt naturligt til at fremkomme i kommunegrupperne, 

faglige seniorer, som vi er tæt forankret med. 

Finpudsning af de sidste aktiviteter i år. 

 Juletræ d. 1. december 2017, tovholdere for det praktiske er Else og Anette. 

Der er bestilt julemænd og Hollænderhaven er reserveret til formålet. Der skal laves el. 

bestilles godteposer ca. 30 - 35 kr. stykket, Anette finder ud af dette. 

Julefrokosten er d. 12. december 2017 kl. 13.00. Bestyrelsen mødes kl. 11.00. Det er 

aftalt, at vi selv ordner vedr. madbestilling, pynt, borddækning osv. Brugsen i Nr. Alslev 

bruges til indkøb af evt. diverse drikkevarer. 

Else laver annonce/opslag vedr. julefrokosten. Tove husker julepynt. 

Aktivitetsplan og økonomi for næste år. 

 Der var flere forslag til aktiviteter i 2018. Der er uddelt opgaver for at finde ud af hvad 

der kan realiseres og indhente priser. Der skal indtænkes deltagerpris, transport m.m. 

 Zen haven Stenlille - Alice 

 Radiohuset DR huset - Finn 

GuldBosund privat plejecenter – Anette 

Knuthenlund og Krenkerup øl - Tove 

Else laver mødekalender for 2018. 

 

 Der var megen snak om, hvordan vi i fremtiden får bedre kontakt med de senior-

medlemmer, der er i kredsen. Ideer til hvordan vi i fremtiden kan gøre dette, f.eks. skal 

vi oprette en facebook gruppe, kan vi bruge kredskontoret, er det via opslag osv. 

 Snak om hvordan proceduren er, når medlemmer runder folkepensionsalderen, og man 

så ikke pr. automatik bliver meldt ud. 

Næste møde d. 8. november 2017 kl. 10.00 på kredskontoret i Nr. Alslev. 

 


