
Referat af seniorstyrelsemøde den 8. januar 2019 

 

Tilstede: Tove, Anita, Finn, Alice, Anette og Lisbeth. 

Afbud: Else 

 

Fra kredsbestyrelsen 

Lisbeth orienterer om, at der i kreds Storstrøm skal sparres 500.000 kr i indeværende år 2019. 

Det betyder, at der fremover vil være færre penge i den pulje, som seniorgruppen kan 

disponere over. 

Seniorgruppen skal finde løsninger, der er billigere til transport, seniortræf med mere. 

Mere fællestransport og mindre tilskud til arrangementer. 

Lisbeth vil gerne have en orientering om de tværfaglige kommunegrupper og hvad der er af 

aktiviteter forbundet med disse møder. Aftalt, at der er kørselsgodtgørelse til disse møder, da 

det er fagligt relateret. 

Vedr. vores arrangement til efterlønsmøderne, så vil der kun gives kørselsgodtgørelse til 1 

repræsentant fra seniorgruppen.  

Finn deltog i kredsbestyrelsesmødet. 

Seniorgruppen skal aflevere budgetforslag til Lisbeth, det havde vi glemt. Else tager sig af 

dette. 

 

Evaluering af juletræ og frokosten 

Juletræet havde fin tilslutning, men at der kan være ting, der kan forbedres. Aftalt, at der 

serveres frugt på bordene ved ankomst i stedet for slik eller kage. Der vil fortsat være kaffe, 

æbleskiver, godteposer og pølser. Der ønskes at se afregning for arrangement, når den 

kommer. Fremover kan vi måske give sodavandsbon. Forslag om evt. børns alder, opfordring 

om at gangen ikke er legeområde, forespørgsel om betaling kan foregå på anden måde end 

kontant betaling. Alle disse ting tages op, når juletræ arrangement skal forberedes. 

 

Julefrokosten forløb ganske godt og der var en god stemning. Dejligt at der var nye ansigter 

med denne gang. Fint med mad fra Kikko og tilpas i mængden. (ingen madspild). 

Vi skal være opmærksomme på opgavefordelingen. Der skal aftales via Lisbeth, hvad og hvilke 

opgaver, vi gerne vil have Mariannes hjælp til. Vedr. ny dato noget uklart, hvilken dato det kan 

blive. Else finder ud af dette. 

 

Arrangementer 

Juletræ står Else, Alice og Anette fortsat for. 

Julefrokost Tove julepynt, Else tilmelding, Finn øl og vand. Mad Anette og aftale med Lisbeth. 

Der var planlagt et arrangement i februar, men dette er aflyst grundet der ikke var åbent på 

denne tid af året.  

Finn vil gerne lave en tur til Gedser remise og det gule hus den 28. marts 2019 med evt. 

frokost/kaffe på Told cafeen. Fyld bilen og kom til Gedser. Finn laver opslag til en annonce. 

Der er kommet rejseopslag fra Jacobs cafe, og den lægges ud til medlemmerne. Else tager sig 

af dette. 

Planlægning af øvrige arrangementer klares på vores næste møde. 

 

Efterlønsmøder 

Der er planlagt efterlønsmøder den 28. marts og 3. oktober 2019 

Det første møde tager Anette og gerne en mere, såfremt der er interesse for det. Bemærk 

tidligere aftale om kørsel. 

 

Øvrige ting 

Lisbeth har modtaget opslag om indstilling af formænd til den landsdækkende SL seniorgruppe 

fra forretningsudvalget. Det er dem, som mødes dagen inden senior træffet. Der var ingen, 

som ønskede at stille op, men det betyder ikke, at seniorgruppen ikke deltager i disse 

formøder. 

 

Forslag om at der evt. kunne laves et foredrag om “Pigerne fra Sprogø”. Dette kunne være et 

fyraftensmøde, så alle fra fra kreds Storstrøm kan deltage, også seniorerne. Anette arbejder 

videre med dette og giver Lisbeth besked. 



 

Der er forhandlet aftale med SL om, at der fremover bliver sendt nyhedsbrev rundt fra Faglige 

Seniorer til alle medlemmer der er fyldt 60 år. Dette forum vil vi kunne benytte til at 

annoncerer vores aktiviteter. 

 

Næste møde den 12. marts 2019 kl. 10.00 – 12.00 

 

Referent 

Anette Spandet 

 
 
 


