
 

     Svinninge, d.01marts, 2023 

Møde torsdag d. 09.03.2023 

På kredskontoret kl. 10.00 

  Fraværende:  Alle var mødt.   

Referat: 

Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen og af referatet fra d. 20.01.2023 

 Begge dele blev godkendt. 

Pkt. 2. Årshjulet for 2023 

 29.03. 2023  Åbent møde i Faglige Seniorerkl. 10.00 i Det faglige hus. 

 12.05. 2023  Bustur til Stevns Besøgscenter 

 22+ 23.08.2023  Bustur til Tirpitz og Mandø. 24 pers. tilmeldt. 

 13.09. 2023  Teateraften ” Oh Josephine” 

  Oktober  2023  Kør- selv tur til Sorø Klosterkirke, Akademihaven, evt. kunstmuseet 

 21. 11. 2023  Årsmøde og Julefrokost. 

Januar 2024 Medlemsaften m. foredrag. Evt. FREMTIDSTESTAMENTE, sammen m. Faglige 

Seniorer. 

 18.03. 2024  Teateraften ” Jytte fra Marketing ” 

Vi gennemgik programmerne for de enkelte aktiviteter, og invitationerne sendes ud og lægges på hjemmesiden 

efterhånden som det bliver aktuelt. Hele årshjulet lægges på hjemmesiden.  

Vi vil meget gerne have kredsens logo på alle udsendelser, samt have dette på vores pc`er. 

Vi vil gerne udsende vores invitationer til alle medlemmer på 60+. 

 

Pkt. 3. Faglige Seniorer   

• Nykøbing   Der afholdes Åbent Møde i Odsherrred d. 29.03.2023 i Det Faglige Hus kl. 10.00 

• Holbæk . Holbæk Kommunegruppe holdt møde d. 22. februar. Formanden Mette Kindberg 

orienterede om Faglige Seniores opbygning og deres arbejde. Man arbejder på at arrangere et 

medlemsmøde m. borgmester og  socialudvalgsformand om kommunens ældrepolitik. 

Møde i kommunegruppen d. 18.04.2023 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pkt. 4. Nyt fra Kr. 51 .      Generalforsamling tirsdag d. 28. marts 2023 i Fårevejle kl. 18 .  

  Åbent kursus har været afholdt på Frederiksdal. 

  De faglige klubber på alle skoler holder møde som forberedelse til OK24. 

Generelt problem at unge ikke anser det for at være nødvendigt at være medlem af fagforening. 

   

Pkt. 5. Det forpligtende kredssamarbejde. Næste møde onsdag d. 6. september  

Pkt. 6.  Årsmødet. Referat ved Jan Erik og Grethe. 

1. dag var Dorte Lange og Mette Kindberg på programmet. 

2. dag var der gruppearbejde i tre grupper  

• Faglige Seniorer 

• Retningslinjer for valg til årsmøderepræsentanter 

• Målsætning for HS`s arbejde i de kommende 4 år. 

 

Synlighed er absolut vigtigt, så det er klart, at DLF tager seniorer seriøst. 

Der er to kandidater, der stiller op til HS valget, nemlig Palle fra Sønderjylland og en dame fra Odense. 

I næste uge kommer der et læserbrev i FOLKESKOLEN om Faglige Seniorer, som Grethe er medforfatter til. 

 

 

Pkt. 7. Evt. og næste møde 

 Næste møde holdes i august 2023, sandsynligvis i uge 33. Ugedag fastlægges, når Vibekes kontordag ligger fast.

   

Mange hilsener 

Annie     


