
Årsmøde i Seniorudvalget kreds Midt-og Vestjylland. 

Onsdag den 22.februar kl.9.30 - 14.30. 

Birk Centerpark 4. 7400 Herning. 

 

 

Punkt 1.   Valg af dirigent og referent. 

                 Egon M. Lauritsen vælges til dirigent 

                 Betty Ringgaard vælges til referent. 

                  

                 Egon konstaterer at generalforsamlingen er rettidig varslet. 

Punkt 2.    Lisbeth får ordet: 

                 Dejligt med det store fremmøde. Sidste år var vi 18 i år er vi 30 personer.  

 

Ved generalforsamlingen i 2022 havde vi aftalt med en advokat, som kom og orienterede 

om ”Fremtidsfuldmagt” og hvilke fordele, der er ved at få den oprettet. Vi blev 

                 opfordret til at oprette en fremtidsfuldmagt. Det er meget enkelt og ikke særligt  

                 dyrt. 

Punkt 3.    Lisbeth orienterer kort om vores aktiviteter i 2023. 

                  I år er der 2 "kør selv ture" Vi ville gerne køre sammen i bus. Men det er blevet for  

                  dyrt. Omkring 7.000kr.for bussen. 

                  Vi må prioritere. Guide, maden m.m. er også steget væsentlig. Kan vi hæve prisen for  

vores turer? Generalforsamlingen mente at en prisstigning var helt OK. Også 

sammenlignet med andre foreninger og  

                  arrangører. Der er klar stemning for at vi gør brug af guider på besøgs- 

                  stederne. Det giver en væsentlig bedre oplevelse. 

                  Vi vil fortsat være opmærksom på prisen på busser. 

                  Lisbeth gør opmærksom på Faglig Seniors mange tilbud, der meddeles ud på 

                  Faglig seniors - aktiviteter. 

                  Anders Andersen orienterer om Faglig Seniors ønske om en "Regulering af den 

                  offentlige pensioner med forventet lønudvikling" skal behandles i folketinget. 

                  Der er nu samlet de nødvendige 50.000 underskrifter. Dermed skal forslaget  

                  behandles i folketinget. 

                  Sl’s landsmøde for pensionister og efterlønner afholdes i år i Skelskør den 21.-23 august. 

                     

Punkt 4.     Ingen indkomne forslag. 

 

Punkt 5.     Hele bestyrelsen er på valg i år, det er en beslutning truffet centralt i SL. Vi skal  

                  følge kredsbestyrelsens valgperioder/regler. 

 

                  Anne Grethe Jensen ønsker ikke genvalg.  

                  Else Sønderby blev valgt til bestyrelsen. 

                  Den øvrige bestyrelse blev genvalgt. 

 

Punkt 6.     Intet under eventuelt. 

 

                  Referent: Betty Ringgaard 
 


