
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøde for pensionister og efterlønsmodtagere, SL-Østjylland. 
28. februar 2023. 
 
Dagsorden:  1. Valg af dirigent 

  2. Indkomne forslag 

  3. Fremtidigt arbejde -herunder status på udvalgets arbejde 

  4. Valg af lokal repræsentation  

5. Evt. 

 

Niels P. Olsen, SL-Seniorudvalget bøde velkommen. 

 

Ad. 1.: Mette Marhauer Thomsen, SL-Østjylland blev valgt som dirigent. 

Ad. 2.: Ingen indkomne forslag 

Ad. 3.: Betty F. fra Seniorudvalget gennemgik status på udvalgets arbejde det 

forgangne år: 

 

• Udvalget har et årligt budget på 45.000 kr. til rådighed 
 

•  Forårsturen gik til Livø med en guidet rundtur i de gamle bygninger, som 

husede Åndssvageforsorgens ’tilbud’ til drenge og unge mænd, som var blevet 
dømt til internering pga. forbrydelser og usømmelig adfærd. Vi fik også et 
indblik i det økologiske landbrug, som øens nuværende ejer, Naturstyrelsen, 

driver. Købmandsgården serverede en god frokost, incl. Anekdoter om livet på 
Livø før og nu! På vej hjem kiggede vi forbi Vitskøl Kloster, fik kaffe & kage og 

tid til rundtur i klosterhave m.v. Stor søgning på deltagelse, 45 stk.!      

 

•  Efterårsturen gik til Samsø med guidet rundtur på hele øen, besøg på 
Gårdbutikken i Permelille, en dejlig frokost på Brundby Rockhotel, og rundtur 
på egen hånd i Nordby efter besøg v. den flotte natur på Issehoved. 

Formiddags- og eftermiddagskaffen blev indtaget på Samsø færgen. Også her 

en stor interesse for at deltage!      

 

• Julefrokost for Seniorer og efterlønsmodtagere d. 8. december, hvor 

Seniorudvalget trakterede med mad & drikke til de godt 20 fremmødte! SL-
formand Gert L. Due gav oplæg til drøftelse om vores forventninger og aktive 

deltagelse ifm. Kredsens seniorarbejde inden bespisningen.      

  

Senior-udvalget har desuden deltaget i: 

• SL’s Efterlønsmøde i november for Kredsens 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 Svendborg, i august, som er et landsdækkende 2 dages træf for 

alle Seniorer med et alsidigt program med såvel spændende faglige oplæg, 

interessante udflugt til Langeland, og derudover en hel del socialt samvær og 

hygge. Udvalget opfordrer lokale seniorer til at deltage. 

 

• Faglige Seniorer, (FS) er et samarbejde for Seniorer på tværs af de faglige 

organisationer! Mona og Betty fra Seniorudvalget deltog i FS’s kongres i 

oktober. 

 

• SL-Juletræsfest, hvor Seniorudvalget hjælper til med arrangementet. 

 

Planlagte aktiviteter: 

 

• Forårstur til Sprogø, 25. april 2023 

• Socialpædagogernes Årstræf for pensionister og efterlønsmodtagere, Kobæk 

Strand d. 22.-24. august. 

• Efterårstur  ?? 

• Juletræsfest d. 2. december. 

• Julefrokost d. 13. december 

 

Seniorudvalget opfordrede herefter til input til kommende aktiviteter,    

og her blev bl.a. nævnt: 

 

• Børkop/ Brejninge  

• Mere lokale tilbud i kredsens ’yderkanter’, som Djursland 

  

Antallet af Seniorer i SL-Østjylland er på over 500, og er stødt stigende!   

 

Ad. 4.: Valg. Alle 6 medlemmer af Seniorudvalget genopstillede. 

Da ingen andre ønskede at stille op, blev alle 6 genvalgt for endnu 2 år. 

Nick Fuglsang, Jan Christensen, Mona Bach, Betty Fruerlund, Annie 

Andersen og Niels P. Olsen. 

 

Ad. 5.: Intet under Evt. 

 

Inden Årsmødet gav SL-formand Gert L. Due, suppleret af Mette Marhauer 

Thomsen oplæg til debat om Seniorfastholdelse på arbejdspladserne og gode 

aftaler om tilbagetrækning på arbejdsmarkedet. Debatten gav mange konkrete 

input og gode ideer til de politisk valgte, når disse temaer skal drøftes med 

kommunernes og regionens arbejdsgivere. 

 

 

Referent  

 

Niels P. Olsen, Seniorudvalget 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


