
Bestyrelsesmøde i Seniorudvalget 

den 10. september kl. 13.00 til 15.30 

Birk Centerpark 4, 7400 Herning 
 

Dagsorden: 

 Evaluering af aktiviteter i år 

 Generalforsamling 

 Forårstur 

 Sommertur 

 Foredragsholder til julefrokost 

 SL generalforsamling 

 Faglige seniorer. 

 Aktiviteter i 2020. 

 Evt. 

 

Alle i bestyrelsen deltog i mødet. 

Lisbeth bød velkommen. En særlig velkomst til Anders Ole Andersen. Anders har afløst Kirsten Harritsø i 

bestyrelsen da Kirsten, på grund af andre opgaver, har ønsket at udtræde af bestyrelsen. 

 

Generalforsamling: 

Første del i sammenarbejde med BUPL, hvor vi hørte et foredrag af Nasi Habibi, født i Afghanistan. Nasi 

Habibi har skrevet bogen ”Skæbnens spil”.  

Desværre var der tekniske problemer med mikrofonen. 

Herefter fortsatte SL med frokost og årsmøde. 

 

Forårstur: 

Forårsturen var vellykket. Stor tilslutning til 2 interessante besøg i Holstebro. Dragonkasernen og 

Hovedpolitistationen for Midt- og Vestjylland. 

 

Sensommertur: 

41 deltog i busturen til Horsens gl. Fængsel. Herefter kørte bussen til Alrø, hvor der ventede landets største 

tartelet til frokost. Videre til Gårdbryggeri/butik ”Stormgården”, Halling, hvor vi nød kaffen med 

hjemmebag og hørte om familiens passion for ølbrygning. 

Igen en vellykket dag med glade og tilfredse deltagere. 

 



Foredrag til julefrokost: 

Ikke helt på plads, men der arbejdes med flere emner. Ellers julefrokost som tidligere i Birk Centerpark. 

Endelig planlægning på næste bestyrelsesmøde. 

 

SL. Generalforsamling:  

Vi tilmelder samlet i dag. 

 

Faglige Seniorer:  

Årstræf for seniorer, hvor Lisbeth deltog i formødet søndag.  

Flere kredse er meget aktive i ”Faglig Seniorer”. I vores kreds er der i øjeblikket ingen af bestyrelsen, der 

deltager aktiv i ”Faglige Seniorer”.  Vi drøftede om vi skulle være mere aktive. Anders vil gerne være vores 

repræsentant i ”Faglig Seniorer”. Det tilsluttede bestyrelsen. 

Ved overgangen til senior eller pensionist melder nogle SL fra. Gør man det, skal man være opmærksom på 

at udmeldelsen ikke kan fortrydes. Dog med 7 dages fortrydelsesret. 

 

Aktiviteter i 2020: 

Generalforsamling. Foredragsholder på plads.  

Vi vil høre Peter om han vil orientere lidt om, hvad Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland er optaget af i 

år. 

Flere gode forslag til arrangementer i 2020. Vi arbejder videre med 2 forslag og har mere konkret med til 

næste bestyrelsesmøde. 

 

Evt:  

Intet.  

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 6. november kl. 9.30. 

 

Ref. Betty Ringgaard. 

 

 


