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Distrikt 8 
FORMANDEN 

 

 21. april 2016. 

 

Årsmøde i distrikt 8 tirsdag den 19. april 2016 kl. 10.00. 

 

Referat 
  

1. Valg af dirigent. Distriktsledelsen foreslår HC Nielsen.   
HC valgt. HC konstaterede, at dagsordenen var rettidigt 

udsendt. 

2. Årsberetning 2015/16 v/ formanden. 
Årsberetningerne er udsendt men dagsordenen. 
JMM: efterspurgte kommentarer til den udsendte årsberetning. 

JMM: Kommentar til side 3: Det Sker, vi har ingen 
områderedaktører.  

Alt materiale skal sendes ind til Hanne Williams. 
Lilly: Hvorfor er der nogen lokalafdelinger, der har meget plads 

og andre mindre?  
JMM: mener ikke, at man bruger salamimetoden. 

Jens Nyborg: anbefaler kursus for lokalredaktører i journalistik. 
Jørgen Norrid: Det er uforståeligt, at der skal skæres i tekst, 

når der er plads til et billede på hele bagsiden. 
Ninna, Tølløse: Lange tekster kan imødegås, hvis 

lokalredaktørerne bruger skabelonerne, der er ikke plads til 
lange tekster. 

Mogens, Kou udv. Formand Slagelse: produktionstiden er for 
lang. 

Søren Udam: Produktionstiden er diskuteret i landsbestyrelsen, 

og man har valgt at fastholde, da man ikke kunne lave en 
markant forkortelse af produktionstiden. 

JMM: Der er rigeligt at ta’ fat på for den nye distriktsledelse. 
 

Ingen bemærkninger til koordinatorernes beretninger. 
Beretningerne godkendt. 

 

3. Regnskab for 2015 v/ kassereren. 
Eline fremlagde det omdelte regnskab. Det konstateredes, at 

der er midler til at afholde temadage. 

Hanne Olsen: Hvad er andre tilskud? 
Andre tilskud er puljemidler, søgt og bevilget. 

Regnskabet er taget til efterretning. 
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4. Orientering om distriktets fremtidige virke. 
Der står i beretningen lidt om det fremtidige virke. Den nye 
distriktsbestyrelse skal beslutte det fremtidige virke 

 

 

5. Indkomne forslag, som skal være distriktsformanden i hænde senest den 

5. april 2016.  
Ingen forslag. 

 

6. Valg til distriktsledelsen: 

 Formand (Jens Møller Madsen modtager ikke genvalg) 

 Næstformand (Lotte Pradel modtager ikke genvalg) 

 Kasserer (Eline Thorhauge Jensen modtager ikke genvalg) 

 

Følgende er kandidater: 

Klaus Pedersen, Holbæk-Jernløse som formand 

 
KP præsenterede sig selv og beklagede, at det havde været så 
svært at finde kandidater til distriktsledelsen blandt distriktets 

lokalafdelinger. 
 

Jens Nyborg, Køge, som næstformand 

 

Anders Egø, Holbæk-Jernløse som kasserer. 
 

Formand, næstformand og kasserer blev valgt som foreslået, 
da der ikke var nogen alternative forslag. 

 
Valg af referent/sekretær overlades til den nye distriktsledelse. 

KP udbad sig at formændene så sig omkring om de kender en 
god ref./sekr. 

JMM: der er forskel på en referents og en sekretærs opgaver. 
Det er ikke nødvendigt at der tages ref. af de store 

temamøder. 

 

 

Derudover skal/kan der dannes X-antal fagudvalg: 

 Ældrepolitik 

 Sundhedspolitik 

 Social-humanitære aktiviteter 

 IT 

 Motion 

 Medlemsaktiviteter 

 Kursusudvikling 
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 Evt. webmaster 

 Andet? 
Flemming Bjerggaard vil gerne indtræde i et udvalg som 
webmaster. 

 

Fagudvalgene består af lokalbestyrelsernes kontaktpersoner for de 

respektive fagområder. Disse vælger selv formand/distriktkoordinator, 

disse godkendes af distriktsledelsen og de deltager i distriktsledelsens 

møder. 

 

Der har i det forløbne år været følgende formænd/distriktskoordinatorer: 

 Ældrepolitik – Kirsten Møller-Hansen 

 Sundhedspolitik – HC 

 Social-humanitær – Grethe Hansen 

 IT – Lisbeth Chemnitz 

 

Fagudvalgene arbejder med reference til distriktsledelsen. 

 

7. Der skal udpeges medlemmer til Regions Sundheds- og sygehusudvalget, 

følgende er pt. fra distrikt 8: 

 Susan Kierch formand 

 Lotte Pradel, udtræder 

 Kirsten Møller Hansen, udtræder  

 Jørgen Lassen 

 HC som tilforordnet 
Når der skal ske ændringer i sammensætningen i udvalget skal 
begge distriktsledelser godkende. 

 

Regionens Sundheds- og sygehusudvalg arbejder med reference til 

distriktsledelserne i distrikterne 7 og 8 

 

8. Næste møde. 
Den nye distriktsledelse fastsætter næste møde. 

 

9. Eventuelt. 
Hvorfor lukkedes IT-supporten? 

Søren Udam: 
PC supporten har hængt som et enestående ”projekt”. 

Der var nedsat et ad hoc udvalg som undersøgte hvad der 
foregik på de forskellige pc-support-centre. 

Det viste sig, at der var en økonomisk barriere, idet hjælperen 
i visse situationer skulle overtage borgerens pc/skærm, og den 

funktion ville man ikke betale. 



 4 

Det viste sig også, at der i mange områder var pc/netcafeer, 
som kunne hjælpe borgerne. 

Jens Nyborg: 
Supporterne i Køge blev vrede over den måde lukningen 

foregik på. 
Et møde med ÆS hjalp ikke på vreden, og supporterne vil slet 

ikke fortsætte fremover. 
HC opfordrede Lisbeth Chemnitz til at sørge for at der ude 

lokalt er dygtige folk, der kan hjælpe borgerne med deres pc-

problemer. 
Torkild Bro: Det var slående, at begrundelsen var at der ikke 

var behov for pc-supporten. 
Ny hjemmeside: 

Den nye hjemmeside er god og hurtig, MEN 
Rådgivningens nummer er ikke nemt at finde, gemmer sig i en 

masse tekst. 
Kjeld Madsen: Hjemmesiden er problematisk, og vi har glædet 

os længe til den, men er blevet skuffede. 
Det er rystende, at de lokale hjemmesider ikke indeholder 

korrekte oplysninger. 
BP: opfordrer til, at vi indsender mail med besked om fejl og 

mangler til kommunikationsafdelingen. 
Hanne Olsen: Det er ikke nemt at melde et nyt medlem ind, 

det er en fejl, som vi håber, bliver rettet. 

Anders Egø: De nye skabeloner er ikke gode, specielt 
funktionen med pris på arrangementer er vildledende. 

Thorkild Bro: 
Der er grove fejl, når man skal finde rundt på den nye 

hjemmeside. 
Marianne Petersen, Slagelse, tilmelding af medlemmer til 

kursus, kan ikke lade sig gøre hvis personen ikke har en 
mailadresse. 

BP: frivilligportalen bliver lavet om i løbet af året. 
Ansøgningsfrist til vi spiser sammen udløber i morgen. 

Man kan få 10.000 til arrangementet og 5.000 til annoncering. 
Velkommen til den nye distriktsledelse. 

BP sagde meget flot tak til Eline, Jens og lp. 
HC overrakte afskedsrødvin til den afgående distriktsledelse. 

 

 

 
Ref. lp 

 


