
Bestyrelsesmøde i seniorsektionen Socialpædagogerne Midt-og Vestjylland 

den 14. september 2020 kl. 13.oo 

Birk Centerpark 4, 7400 Herning. 

 

Dejligt vi igen kan holde et bestyrelsesmøde. 

Deltager: Lisbeth Berthelsen, Ulla Kjeldsen, Mogens Jepsen, Anna Grethe Jensen, Anders Ole Andersen og 

Betty Ringgaard 

Afbud fra: Ingeborg Klinkby.  

Kredsformand Peter Sandkvist deltog. 

 

Dagsorden: 

Peter ang. Socialpædagogernes forholdsregler foranlediget af Corona situationen. 

Nyheder: Hvad sker der i Socialpædagogerne. 

Aflysning af 2 arrangementer i år. 

Evaluering af årsmødet i februar. 

Julefrokost med foredrag. 

Næste års program. 

Årsmøde i 2021. 

Evt. 

 

Peter: Kontoret har som alle andre været lukket og noget af personalet har arbejdet hjemmefra. Dog har 

Peter været på kontoret hver dag, hvis der skulle komme et medlem forbi. 

Situationen har medført, at vi i højere grad har brugt de digitale medier og dermed begrænset 

rejseaktiviteten. 

Der har været langt færre personalesager i denne periode. Uvist hvorfor. 

Nu er vi i gang igen, men presset på kontoret er ikke så stort i øjeblikket, og det giver mulighed for at 

arbejde med sager, vi i det daglige ofte ikke har tid til. 

 

Evaluering af mødet med BUPL og generalforsamlingen i februar. 

 Lisbeth orienterede: Rigtig god tilslutning til årsmødet i februar, et godt og spændende foredrag. 

 Pga. Corona situationen blev begge vores arrangementer i sommer aflyst. Vi regner med at kunne afholde 

julefrokost den 19. nov. 2020, dog med visse ændringer. Lisbeth har lavet aftale med foredragsholder.  



Lisbeth har søgt Velux fonden igennem Faglige Seniorer om tilskud til foredragsholder ved julefrokost. Vi 

har fået bevilget 3.000 kr. 

Lisbeth modtager invitationer fra Faglige Seniorer til arrangementer der, inden hun når at få det sendt ud er 

det overtegnet. Det enkelte medlem må selv følge med på Faglige Seniorers kalender. 

 

Faglig Seniorer inviterer til førstehjælpskursus, tages evt. op på generalforsamlingen næste år. 

 

Anders har deltaget i møder i Faglige Seniorer, men oplever det er svært at blive repræsenteret, sikkert 

fordi strukturen til møderne er baseret på, at deltagerne repræsenterer en kommune og ikke som Anders, 

der repræsenterer de 9 kommuner Socialpædagogerne kreds Midt- og Vestjylland dækker. 

Anders vil invitere Leif Carøe fra Faglige Seniorer i Midt og Vestjylland til et bestyrelsesmøde her. 

Flere gode forslag til arrangementer i 2021. Vi arbejder videre på programmet for 2021. 

Årsmødet for Senior blev i 2020 aflyst. Årsmødet 2021 er den 23-25. august 2021. 

Næste bestyrelsesmøde er den 7. oktober 2020 kl. 13 i Herning, vi ved nu at Leif Carøe deltager. 

Referent: Betty Ringaard  

    

 


