
Referat af bestyrelsesmøde i seniorsektionen den 15. august 2018 

 

Tilstede: Tove, Anita, Else, Alice og Anette. Lisbeth deltog i en del af mødet. 

Afbud: Finn 

 

Evaluering af årsmøde. 

Desværre måtte vi flytte møde til juni måned, dette kan måske være årsagen til, at der ikke 

kom ret mange medlemmer. Derfor blev det besluttet at rykke årsmødet frem til afholdelse i 

april. Næste årsmøde er foreløbigt planlagt til den 10. april 2019 kl. 11.00 – 13.00 med 

spisning samt evt med et indlæg af en eller andet art. 

 

Planlægning vedr. Seniortræffet i Rebild Bakker. 

Alice tager til formødet om søndagen. Øvrige kører i bil og fylder bilerne op. Alice fik 

inspiration om emnet der skal drøftes på for mødet. 

 

Punkter fra Lisbeth. 

Hun bemærkede, at vi opererede med seniorer fra 65 år, dette er ikke korrekt. Alle 

medlemmer i SL er velkomne til at benytte de til tilbud seniorgruppen udbyder “ Når man 

forlader arbejdsmarkedet” det vil betyde hvis man er fortidspensionist, efterløn osv. 

 

Bestyrelsen blev informeret om det fremtidige budget og puljen er blevet mindre i kreds 

Storstrøm, da der er flyttet arbejdsopgaver fra området. Det betyder et mindre budget til 

seniorgruppen og deraf vil der kunne opstå en større deltagerbetaling ved arrangementer. 

 

Seniorgruppens deltagelse i efterlønsmøder. 

Det er aftalt, at seniorgruppen på de kommende møder kan få lidt taletid for at fortælle lidt 

om, hvad der sker hos seniorerne i kreds Storstrøm. Else og Anette deltager i det kommende 

møde den 2. oktober 2018 i tidsrummet 13.00 – 20.00. 

 

Kommende arrangementer 

Generalforsamling den 4. september 2018 i Hollænderhaven deltager der 3 til 4 personer fra 

seniorgruppen. 

 

Til mødet i faglige seniorer den 6. september 2018 deltager alle og Anette tilmelder og sørger 

for betaling. 

 

Juletræsfest i Hollænderhaven den 23. november 2018 kl. 16.00 – 19.00. Prisen bliver sat op 

til 50,00 kr. pr. deltager. Der er bestilt julemænd, kaffe, kage og pølser. Vi laver selv 

godteposer ca. 60 - 70 stk. Husk at bestille mandariner. Tilmelding til Else samt opslag i 

fagbladet. 

 

Julefrokosten er den 5. december 2018 kl. 11.30 – 16.00. Pris 150,00 kr. og drikkevarer kan 

købes. Vi fortsætter med pakkelegen. Else laver annoncen til fagbladet. Ved næste møde 

bestilles der mad. 

 

Arrangementer for 2019: 

Der er foreløbigt aftalt følgende arrangementer. 

Februar - Automobilmuseum i Næstved 

April - Årsmøde den 10. april 2019. 

Juni - Besøg på Vordingborg borganlægget 

August - Seniortræf på Bornholm 

                       Endagstur til Folkemødet på Møn 

Oktober - Tilbud om tur til Polen 

November - Juletræsfest 

December – Julefrokost 

 

Else laver mødekalender for bestyrelsesmøder samt koordinerer turdatoer til arrangementer. 

 

Næste bestyrelsesmøde den 24. oktober 2018 kl. 9.00. 

 

 

Referent den 18.08.2018 

Anette Spandet 


