Årsmøde for pensionister og efterlønsmodtagere, 22. marts 2022.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Indkomne forslag
3. Fremtidigt arbejde -herunder status på udvalgets arbejde
4. Evt.

Mette Marhauer, Socialpædagogerne Østjylland, bød velkommen.
Ad. 1.: Nich Fuglsang Frederiksen, Seniorudvalget blev valgt som dirigent.
Ad. 2.: Ingen indkomne forslag
Ad. 3.: Betty F. fra Seniorudvalget gennemgik status på udvalgets arbejde de forgangne år
præget af Corona:

•

Udvalget har et årligt budget på 45.000 kr. til rådighed

•

Corona-epidemien har betydet at mange planlagte aktiviteter siden sidste
Årsmøde i februar 20 er blevet aflyst. Det gælder bl.a. Julefrokoster, årsmøder
m.m.

•

Men det lykkedes at gennemføre en vellykket udflugt til Tirpitz-museet,
Blåvand og Ribe i efteråret 21 m. 33 deltagere.

•

I maj måned var vi på besøg i Gjelleup, hvor vi fik et oplæg om Helhedsplanen
for området, en rundtur m. efterflg. Frokost og oplæg om Bazar Vest v. Bo
Hamburger, som har arbejdet der gennem mange år.

Senior-udvalget har desuden deltaget i:

•

SL’s Efterlønsmøde i november for kommende seniorer, hvor vi havde et kort
indslag om, hvad Seniorudvalget kan tilbyde af aktiviteter og socialt samvær,
samt præcisering af ikke at udmelde sig af SL ved overgang til seniorlivet, da
man derved mister muligheden for at indmelde sig igen.

•

SL-Seniortræf i Roskilde, i august, som er et landsdækkende 2 dages træf
for alle Seniorer med et alsidigt program med såvel spændende faglige oplæg,
interessante udflugter og derudover en hel del socialt samvær og hygge.
Udvalget opfordrer lokale seniorer til at deltage.

•

Faglige Seniorer, er et samarbejde for Seniorer på tværs af de faglige
organisationer!

Planlagte aktiviteter:
•
•
•
•
•

Udflugt til Livø og Vitskøl Kloster d. 31. maj.
Socialpædagogernes Årstræf for pensionister og efterlønsmodtagere,
Svendborg d. 22.-24. august.
Udflugt til Samsø d. 13. september.
Juletræsfest d. 3. december.
Julefrokost d. 8. december
Seniorudvalget opfordrede herefter til input til kommende aktiviteter,
og her blev bl.a. nævnt:

•
•
•

Sprogø (som vi håber kan gennemføres i 23)
Fangekoret
Sønder Omme Statsfængsel eller Sikringen, Slagelse
Vi havde derudover en debat om, hvordan man som ’nyudsprungen’ Senior i
Socialpædagogerne, bliver budt velkommen i kredsens tilbud til Seniorer!
Antallet af Seniorer i SL-Østjylland er på over 500, og er stødt stigende! Men
hvordan får vi flere til at deltage i Seniorudvalgets tilbud?
Vigtigt at vi sikrer en god modtagelse af ’nye seniorer’, så man føler sig
velkommen og inddraget i det sociale!
Ad. 4.: Intet under Evt.
Inden Årsmødet gav Palle og Finn, repræsentanter fra Café Exit, Aarhus et
interessant oplæg vedr. problemer som tidligere indsat, at blive resocialiseret,
og at vende tilbage til en normal tilværelse efter endt afsoning. Det medførte
en spændende diskussion blandt de 14 deltagere.

Referent
Niels P. Olsen, medlem af seniorudvalget

