
Ældre Sagen Distrikt 8 

Referat fra den 17. april 2018 hos Absalon, Campus Slagelse hvor ca. 35 lokalformænd og KOU-

formænd var mødt op til årsmøde med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning ved formanden 

3. Regnskab til orientering 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af  ledelse 

6. Valg af koordinatorer 

7. Valg af webmaster 

8. Valg af områderedaktør 

9. Eventuelt 

Program for resten af dagen: 

10. Frokost 

11. Nyt fra frivillige afdelingen 

12. Indlæg om sygehusudvalget' 

13. Afslutning 

1. Bestyrelsen foreslog og fik Lars Linderholm som dirigent. 

2. Klaus Pedersen aflagde beretning om årets begivenheder i Distrikt 8. Beretningen blev 

enstemmigt godkendt og kan læses på distriktets hjemmeside. 

3. Anders Egø gennemgik regnskabet, som desværre viste et ret stort underskud. Dette var 

forårsaget af Selskabslokalerne i Ringsteds konkurs, så der måtte findes alternative mødesteder, 

hvilket viste sig at være ret kostbart med så kort varsel som der blev givet. Der er forhåbentlig 

fundet billigere alternativer i det nye år. 

4. Der er ikke indkommet nogen forslag. 

5. Valg af  ledelse: 

Klaus Pedersen "kører" på dispensation, grundet sin bopæl. Denne dispensation er givet for et år 

mere, så Klaus fortsætter på posten. Næstformand/sekretær Jens Nyborg ønskede at hellige sig 



arbejdet i lokalafdelingen og foreslås afløst af Flemming Bjerggaard. Anders Egø blev genvalgt 

som kasserer.  

6. Valg af koordinatorer: Tonny Nielsen blev ny IT-koordinator, da Lisbeth Chemnitz efter mange 

år på posten ønskede at trække sig. Grethe Hansen fortsætter gerne som socialpolitisk koordinator 

og Kirsten Møller-Hansen vil godt fortsætte som Ældrepolitisk koordinator et år mere. Begge blev 

valgt med akklamation. 

7. Valg af webmaster. Flemming Bjerggaard fortsætter gerne som webmaster sideløbende med 

næstformandsposten. Også dette valg fik akklamation. 

8. Valg af områderedaktør til Det Sker. For kort tid siden fik vi endelig en områderedaktør, men det 

varede kort, da en del lokalredaktører var meget modvillige i at overgå til indtastningssystemet i 

skabelonerne til Det Sker. Det betød at arbejdet blev meget uoverskueligt og redaktøren valgte 

hurtigt at opgive sin post. Vi ser meget gerne forslag til emner til posten. Se meget gerne på 

hjemmesiden hvor kommissoriet for områderedaktøren er beskrevet. Det giver et godt overblik over 

krav og muligheder. 

9. Eventuelt. Der blev stillet forslag om ikke man fra centralt hold kunne lave en rammeaftale med 

Sjællandske Medier om annoncepriser? Det viser sig at andre foreninger med sådan en aftale får 

væsentlig lavere priser på annoncer, end dem vi kan opnå. 

Formanden takkede Lisbeth Chemnitz og Jens Nyborg for god indsats og overrakte en vingave til 

begge. Lisbeth fik en lille ekstragave, på grund af de mange år som koordinator. 

Grethe Hansen fortalte om møde den 13. juni på Ankerhus om social- og ældrepolitik. Der er kort 

tilmeldingsfrist grundet nye regler for tilmelding af endeligt antal deltagere på dette mødested. 

Invitation kommer i dag eller i morgen og hurtig tilmelding udbedes. Emnet er "Rundt om de 

pårørende" med indlæg af Marie Lilje Jensen om formiddagen og Joachim Stender om 

medmenneskelighed om eftermiddagen. 

Landsbestyrelsesmedlem Anne Grethe Krogager takkede for godt samarbejde og godt selskab. 

Susan Kierch efterlyste et link fra indkaldelsen til hjemmesiden hvor formandens beretning ligger. 

Torkil Bro siger at det er der allerede! 

Efter frokosten holdt Lars Linderholm et indlæg om rekruttering og fastholdelse af frivillige, og der 

kom en del debat om hvad man gør i de forskellige lokalafdelinger, med møder, uddannelse mm. 

Sidste punkt på dagens program var Susan Kierch indlæg om sygehusudvalgets arbejde, som vist 

ikke var kendt af mange af de nye formænd. 

Til sidst gjorde formanden opmærksom på modul 3 i rækken af formandskurser, som finder sted 

den 14. november. Man anbefales at deltage og tage sin næstformand med!' 



Også en opfordring til at benytte frivillige portalens mulighed for at oprette en formandsmail, så 

formændene ikke skal bruge deres private mailserver til foreningens mail. 

Endelig var der opfordring fra Bente Petersen om at lokalafdelingerne benyttede muligheden for at 

sende nye frivillige ledere og nye bestyrelsesmedlemmer på lederkursus. Dette kursus er ikke i 

kursuskataloget, men skal findes på frivillige portalen. 

kl. 15 Afsluttede formanden  dagens møde med tak til alle fremmødte for god og engageret 

mødedeltagelse. 

 

 

 


