
Referat af møde i SL Senior Storstrøm den 5. april 2018 

 

Tilstede: Tove, Finn, Else, Anita, Else, Anette 

Afbud: Alice 

 

Dagsorden for mødet: 

Nyt fra faglige seniorer – kommunegrupperne 

Annoncering i fremtiden 

Evaluering af tur den 22. februar 2018 

Ny pjece 

Årsmøde den 16. maj 2018 

 

Nyt fra faglige seniorer – kommunegrupperne 

 Finn orienterede om kommunegruppe i Guldborgsund, der har været møde i ældrerådet 

i kommunen. Mødet var konstruktivt og man fik afklaret hinandens roller og hvordan 

man kan bruge hinanden i fremtiden. 

 I Lollandsgruppen er der en repræsentant fra ældrerådet, der er med i 

kommunegruppen. De har fælles arrangementer med bla. Foredrag m.m. 

 I Næstved kommunegruppe fungerer det fint, Alice er med i gruppen. 

 Styrelsen er bekendt med, at der er en tværfaglig gruppe i Vordingborg, men pt. er der 

ingen SL repræsentant. Vedr. Stevns kommune så har vi ingen viden om der 

overhovedet er dannet en gruppe? 

 

Annoncering i fremtiden 

 Vedr. annoncering af vores tilbud om ture, møder m.m., skal vi huske deadlines. 

Kunne vi evt. sende direkte til SL bladet, dette må vi have en snak med kredsen om. 

Vedr. næste arrangement den 7. juni, så er Tove og Anita tovholder på annoncen. 

 

Evaluering af tur den 22. februar 2018 

 Københavner turen den 22. februar var en god tur, men lidt flere deltagere havde ikke 

gjort noget. 

Det var meget inspirende besøg på hos Faglig Seniorer. Der skal fremover indgå en 

årlig bustur i vores program. 

 

Ny pjece 

 Pjecen om seniorsektionen trænger til at blive redigeret, der var lidt snak om hvordan 

udformning i fremtiden kunne se ud. Anette kontakter Faglige Seniorer for at få nogle 

tips til hvordan vi kan gøre det samt evt. få lidt hjælp. 

  

Årsmøde den 16. maj 2018 

 Årsmøde den 16. maj er åben for alle seniorer og Else laver årsberetning. Der er ingen 

bestyrelsesmedlemmer, der forlader styrelsen. Der er lavet annonce for denne aktivitet 

og afholdes på kredskontoret i Nr. Alslev. 

 

Der var ikke noget til evt. punktet. 

 

Referent Anette Spandet den 09.05.2018 

 
 
 


