
        Referat fra  

              Bestyrelsesmøde i Seniorudvalget 

ved Socialpædagogerne i kreds- Midt og Vestjylland 

Tirsdag den 3. maj kl. 13-16 i Birk ved SL. 

Dagsorden: 

1. Orientering fra foredrag sammen med BUPL og generalforsamling  

2. Vi har ikke mødtes eller konstitueret os siden valget. 

3. Kommende ture.  

4. Foredragsholder til julefrokost. 

5. Årsmødet i Svendborg. 

6. Næste års program.   

7. Orientering fra Faglige Seniorer. 

8. Evt. 

 

Lisbeth Berthelsen bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvor alle var samlet for første gang siden valget i 

november. 

Foredrag med BUPL og SL Generalforsamling blev afholdt i Aktivitetshuset i Holstebro, pga. Corona 

restriktioner i Birk Centerpark. Der deltog 18 medlemmer i generalforsamlingen. 

Bestyrelsen har konstitueret sig, Lisbeth Berthelsen er genvalgt som formand og Betty Ringgaard genvalgt 

som sekretær. 

Forårsturen den 17. maj blev endeligt planlagt. 

Sensommer turen den 1. september starter på Papirmuseet i Silkeborg kl. 11.00. Anders Ole Andersen laver 

de endelige aftaler i Silkeborg. 

Der var flere forslag til foredragsholder til julefrokosten den 17. november fra kl. 11.00 til 12.30. Anne 

Grethe Jensen arbejder videre med sagen. 

Bestyrelsen deltager i Socialpædagogernes Årstræf i Svendborg der er for pensionister og efterlønnere 

det er fra den 22. til den 24. august 2022.   

 

Vi gik i gang med programmet for næste år, der var flere gode forslag. Der arbejdes videre med  

foredraget med BUPL og vores generalforsamling er fastsat til den 22. februar 2023.  

Vi står for arrangementet i år. Julefrokosten i 2023 bliver den 23. november 2022. 

 

Vi drøftede Faglige Seniorer, der har en struktur, hvor den enkelte kommune er repræsenteret og ikke 

opdelt i regioner som SL. Socialpædagogerne har en repræsentant og suppleant siddende i Faglige Seniorers 

Hovedbestyrelse. Det er vanskeligt for Anders Ole Andersen at komme til orde og finde sin plads i 

organisationen. Anders kontakter igen Faglige Seniorer ved Leif Carøe. 

 

Det er fortsat kun muligt at betale kontant til vores arrangementer.   

 

Referent: Betty Ringgaard  


