
 
 

 

Referat fra årsmødet i seniorudvalgt  

den 16. februar 2022. 

 

Mødet blev afholdt på Aktivitetscentret i Holstebro, i samarbejde med BUPL. 

Foredragsholder Carl Erik Lundgård holdt foredrag med emnet ”Livets lange Linje” Han siger, mit fortællestof henter 

jeg frem ved at kigge mig tilbage over skulderen. Alle fortællinger tager udgangspunkt i virkeligheden, men når man 

kikker baglæns, er det ikke virkelighedens facts der er interessante.  

Han fortalte med meget humor og spillede på harmonikaer, som han havde med i 3 forskellige størrelser og spillede 

melodier til mange af hans oplevelser som han berettede om.  

 

Socialpædagogerne fortsatte med årsmødet efter frokost. 

I år var det det lille årsmøde, der skulle ikke være valg. 

Derfor havde vi valgt at tage et emne op om ”Fremtidsfuldmagter” som advokat Nanna Møller fra Herning 

orienterede om, det gav anledning til rigtig mange spørgsmål. 

 

Dagsorden efter kommissoriet. 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Orientering om årets aktiviteter 

3. Fremtidigt arbejde 

4. Indkomne forslag 

5. Ingen valg 

6. Eventuelt 

 

1. Anna Grethe Jensen skrev referat  

Lisbeth Berthelsen orienterede 

2. Der er sendt en orientering ud til alle om hvad vi lavede sidste år.  

3. Lisbeth gennemgik forårsturen til Doverodde Købmandsgaard, Nationalpark Thy og 

Sensommerturen til Silkeborg  

Julefrokost som holdes i Herning 

4. Ingen indkommende forslag 

5. Ingen valg 

6. Under evt. var det fremme om vi kunne samle op på en parkeringsplads ved Mejrup i stedet for på 

banegården. 

Kommer der deltagere med tog kunne de hentes af andre der skal med. Der tales med busselskabet om det.  

Der var et ønske om at høre foredrag om testamenter engang. 

Forslag om tur til Himmerland  

Lisbeth orienterede om Årsmødet som tilrettelægges af Socialpædagogerne, i år skal det være i Svendborg, 

fra den 22. til 24. august 2022, programmet kommer i Socialpædagogen. 

               Faglige seniorer tilbyder flere aktiviteter. Der kommer en tur til Ebeltoft med besøg på 

               Sallinggruups uddannelsessted for elever, hvor de skal lave små butikker.  

               Man tilmelder sig i Faglig Seniorer´s nyhedsbrev. 

 

Referent Anna Grethe Jensen/Lisbeth Berthelsen  

 

 

 


