
 
 

Referat fra SL-senior udvalget, den 4. marts 2015. 
  
Dagsorden: 
  
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Beretning 
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Fremtidigt arbejde 
7. Budget 
8. Valg: 
  
a) Formand 
b) Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
c) Suppleanter 
  
9.Eventuelt. 
  
 
Ad 1. 
Gitte Skov bød velkommen og foreslog på bestyrelses vegne, at Uffe Torup blev valgt, som dirigent. Da der 
ikke var andre kandidater, blev han valgt. 
  
Herefter bad Uffe den nuværende bestyrelse om at præsentere sig.  
Uffe kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og at der var var kommet  forslag om 
ændringer af vedtægterne. 
  
Ad 2. 
Gitte Jensen blev valgt som ref. 
  
Ad 3. 
Gitte S fremlagde beretningen, se vedlagt bilag 1 
  
Beretningen blev godkendt. Og forsamlingen gav bestyrelsen ros for deres altid gode humør og store 
arbejde med turene. 
  
Ad 4. 
Kasseren John Nielsen fremlagde regnskabet. Han forklarede. hvorfor det ser ud, som om vi har brugt flere  
penge end vi har fået ind, med at vi de sidste 2 år har haft et overskud, som vi så har brugt i 2015. 
  
Regnskabet blev godkendt. 
  
 
 
 
 



 
 
Ad 5. 
Der er indkommet et forslag om nye vedtægter. 
  
SLs vedtægtsudvalg har foreslået, at seniorarbejdet på landsplan ikke skal være en sektion, men udvalg 
under kredsbestyrelserne. Det har betydet, at SL Storkøbenhavns bestyrelse har accepteret, at 
ovenstående forslag er et kompromis, som alle kan leve med.  
  
Det betyder, at vi fremover kommer til at hedde:   
  
Seniorudvalget (udvalget for pensionister og efterlønsmodtagere og øvrige medlemmer fra 55 år og 
opefter..) 
  
Forslaget fra vedtægtsudvalget gik også ud på, at seniorarbejdet i kredsen ikke skulle have selvstændig 
økonomi med tilskud fra Kredsen. 
En del af kompromisset er, at vi forsætter som vi plejer med at få et tilskud og kan kræve brugerbetaling 
mm. 
  
Ligesom strukturen ej heller ændres, så der er en formand og en kasserer, og at vi fremlægger regnskab en 
gang om året. 
  
De nye vedtægter blev ENSTEMMIGT vedtaget. 
  
Ad 6. 
Gitte S fremlagde det fremtidige arbejde. 
  
– Vi vil arbejde på et årshjul, hvor hensigten er at man på en lettere måde kan se hvilke aktiviteter vi har 
fremadrettet og meget gerne mindst et halvt år frem. 
  
– Vi vil styrke samarbejdet med faglige seniorer 
  
– Vi vil styrke seniorernes indflydelse generelt 
  
Det fremtidige arbejde blev godkendt. 
  
Ad 7. 
Budgettet blev fremlagt af John Nielsen 
  
Budgettet blev godkendt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ad 8. 
På valg var: 
  
Formand Gitte Skov: Ønsker genvalg 
  
Kasser John Nielsen: Ønsker genvalg 
  
Bestyrelses medlem Rosa Wies Jensen: Ønsker ikke genvalg 
  
Bestyrelses medlem Lis Jensen: Ønsker ikke genvalg 
  
Gitte Skov blev genvalgt 
  
John Nielsen blev genvalgt 
  
Anja Baun blev valgt ind 
  
Vibse Hildebrandt blev valgt ind. 
  
Af suppleanter blev der valgt 3: 
  
Rosa Wies Jensen 
  
Pia Bentsen 
  
John Jensen 
  
 
Ad 9. 
Rosa slog et slag for vores udenlandsrejse, og sagde der stadig var ledige pladser. 
  
Gitte Skov takkede for god ro og orden ved generalforsamlingen og takkede til sidst Lis og supp. Henning 
for deres store arbejde i bestyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Gitte Jensen 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Beretning til generalforsamlingen i seniorsektionen Socialpædagogerne i Storkøbenhavn, marts 2015 
v/ formand Gitte Skov. 
 
Livet skal leves hele livet.  
 
Velkommen til generalforsamlingen.. Foråret er på vej og det er jo altid et godt udgangspunkt for et møde. 
Indledningsvis vil jeg sige tak til bestyrelsen, der har gjort et flot stykke arbejde i løbet af året. Det der har 
været kendetegnet for bestyrelsesarbejdet er, at når vi møder uforudsete udfordringer, ja så rykker vi 
sammen og løser opgaverne til fordel for seniorsektionen. Tak for det.!  
Jeg har også med glæde bemærket, at A kassen og faglig afdeling henviser til seniorsektionen, når der er 
samtaler omkring overgang fra arbejdsliv til efterløn/pension. 
Tak til kredskontoret for, at være med til, at løse uforudsete opgaver. Jeg er vidende om, at der har været 
en omstrukturering på kredskontoret, hvilket jo gør, at vi er ved, at udarbejde nye samarbejdsrelationer— 
nye vaner. I overgangsfasen til denne nye struktur, har der været nogle kommunikationsbrist, hvilket vi 
ALLE beklager—fremover vil vi alle på bedste vis sikre, at seniorerne bliver betjent på bedste vis.  
Vi er nu 1360 seniorer, der er fyldt 55 år pr. 01 marts 2015!  
 
Fællesskab: 
Det der har været kendetegnet for seniorsektionen er  
fællesskabet. 
Vi har gennem hele vores arbejdsliv tjent samfundet, betalt vores skat, de fleste af os med glæde. Vi ved 
også, at et samfunds kvalitet måles på, hvordan vi behandler folk, der har det svært. Livet er imidlertid 
mere end skat, penge (eller mangel på samme), det handler også om, at leve livet hele livet, derfor handler 
det om at: 
 
Styrke det gode liv: 
Vi er alle i en alder hvor livet ændrer sig…. nogle er stadigvæk på arbejdsmarkedet… andre på efterløn, 
pension. Men vi er også i en alder hvor” det der kun sker for naboen”, pludselig bliver en del af ens EGET 
liv. det kan fx. være følelsen af, at være alene— opleve ensomhed. Der kan opstå pludselige sygdomme, 
dødsfald eller lign. Det er derfor vigtigt, at vi alle er opmærksomme på hinanden—-gamle kollegaer— og er 
med til, at forebygge følelsen af, at være alene, ensom. Vi ved selv bedst, hvordan vi plejer, at kontakte 
venner, kollegaer, det skal blot være en opfordring til, at gøre noget ved det. 
 
  
Hvordan får jeg fat i seniorernes fællesskab: 
Kredsens nyhedsbrev  
Socialpædagogen 
Kredsens hjemmeside.  
Du kan også blive informeret ved, at ringe til seniortelefonen: 2489 1061 eller skrive til : 
seniorerne@yahoo.dk 
Ud over kredsens tilbud om fællesskab, er der også Faglige Seniorers månedlige arrangementer på “Loftet”, 
Øresundsvej 2, Kbh. S. Hvis du vil ha´ til sendt nyhedsbrevet kan du henvende dig til: 
knud.johnsen@gmail.com 
eller  
tilmelde dig nyhedsbrevet fra faglige seniorer: info@faglige seniorer.dk 
Læs mere på : www.fagligeseniorer.dk 
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Kravet om, at bruge digital postkasse kan være lidt af en udfordring. der er imidlertid hjælp, at hente i 
faglige seniorers datastuer. her tages, der udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker. Hvis du vil vide 
mere om datastuerne se www.datastuen.dk 
Efter beslutningen om digitalisering af al post, er der banker, der nu er begyndt, at opkræve gebyr, hvis 
deres kunder fortsat vil modtage fysisk post(på papir). Arbejdernes Landsbank har besluttet, at alle kunder 
over 67 år, som anmoder om, at få posten fra dem på papir, kan nu få det UDEN gebyr. Tjek selv din bank, 
hvis du brug for det. 
 
Hvis du har ændret/ændrer din mailadresse, er det en god ide, at give besked til sl@sl.dk ellers modtager 
du ikkekredsens nyhedsbrev og til info@fagligesenior.dk , så får du nyhedsbrevet fra Faglige Seniorer. 
 
Hvad har bestyrelsen gjort for, at fremme fællesskabet: 
Ture i 2014-2015.  
April: Roskilde Domkirke  
Maj : Ørestaden Syd 
Juni: Landbohøjskolens have  
 
 
 
Juli: Ferie  
August: Årstræf i Sønderborg  
September: Samlermuseet i Thorsvang  
Oktober: Kunsttur til Christania  
November: Folketinget  
December: Julefrokost  
Januar: Nationalmuseet 
Februar. Det Kgl. Teater 
Marts: Generalforsamling  
 
Ud over turene har der været Cafe Glad 1x måneden i kredslokalerne, og der er startet en naturgruppe  
op. Desuden bliver der, i samarbejde med andre kredsearrangeret 1 tur til udlandet. 
 
Fremtidigt arbejde: 
Udarbejde årshjul  
Sikre seniorerne indflydelse 
Styrke samarbejdet med faglige seniorer  
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