
Referat af årsmøde den 19. juni 2018 

 

Tilstede ved årsmødet var bestyrelsen, med et enkelt afbud samt 4 medlemmer. 

 

Dagsorden for årsmødet. 

 

Valg af dirigent 

Else Karlsson 

 

Valg af referent 

Anette Spandet 

 

Indkomne forslag til drøftelse. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

Drøftelse af samarbejde faglige seniorer, kommunegrupperne og ældrerådene. 

Alice Pihl berettede om hvordan samarbejdet fungerede i Næstved. Der er samarbejde med 

ældrerådet, men desværre er ældrerådet ikke specielt synlige i Næstved kommune. 

Benthe Bruhn fortalte, hvordan faglige seniorer foregik i Guldborgsund kommune. Der havde 

været afholdt møde med ældrerådet i kommunen for at få et samarbejde med dem, samt at 

kunne bistå med emner m.m. Kommunegruppen er aktiv med emner samt opslag med 

fællesarrangementer evt. med politikerne. 

Nakskov kommunegruppe fungerer ok. Der bliver lavet fælles arrangementer med ældrerådet 

bl.a. om ældreboliger. 

Ud over det ved bestyrelsen, at der er lavet kommunegrupper i de øvrige kommuner i kreds 

Storstrøm, men ikke om SL seniorer er repræsenteret i de grupper. 

 

Hvordan når vi bedst ud til medlemmerne med vores arrangementer. 

Else aflagde beretning om aktiviteterne for 2017. Der havde været udbudt 8 tilbud til 

medlemmerne, hvoraf der havde været opbakning til gennemførelse af de 5 tilbud. Et af 

tilbuddene er juletræ for seniorerne og deres børnebørn og dette er en stor succes. 

Et af medlemmerne påpegede, at aktivitet listen sendes ud engang om året til alle senior 

medlemmerne, det enten via det system, som det foregår i dag eller via en mailliste. Kan der 

være nogen problemer med at de bliver opdateret? 

Forslag til at bestyrelsen får en snak med Lisbeth Schou om, hvordan der i fremtiden kan 

gøres mere opmærksomhed på SL seniorer. 

 

Forslag til aktiviteter i 2019 

Folkemøde på Møn 

Besøge øerne – Sprogø 

Automobil museum i Næstved 

Vordingborg borganlægget 

Opslag om billig tur til Polen 

 

Evt. 

Der var ros til bestyrelsen for vores arrangement og de ture, der blev tilbud og gennemført. 

Vedr. Seniortræf i august, var der desværre venteliste for at komme med. 

Et medlem ville gerne spørge om, hvad der evt. kan gives af tilskud til menige medlemmer. 

Bestyrelsen havde forslag til, at årsmødet blev flyttet frem til marts måned. En kort snak om 

seniorgruppens rolle i fremtiden og hvordan oplever kreds Storstrøm seniorgruppen. 
 
 
 
 


