
Seniorklubbens beretning
til generalforsamlingen for Pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere
onsdag den 19. april 2017.

Seniorklubbens medlemmer 
• Alle medhjælpere og pædagogiske assistenter over 50 år.

Økonomi
• Tilskud fra fagklubben på 5.000,- kr. pr. år. (årsregnskabet afleveres til FOA’s 

regnskabsafd., efter revidering af vores egen revisor (Liese Mikkelsen), og 
godkendelse på vores generalforsamling).
I 2016 søgte vi Fagklubbens bestyrelse om en ekstrabevilling på 3000,- kr. + evt. 
overskud overføres til vores næste års regnskab. Vi har førhen skulle aflevere et evt. 
overskud tilbage til Fagklubben. Begge dele blev bevilliget.

• Medlemskontingent har været 50,- kr. om året siden Seniorklubbens opstart i år 2000. 
Er i år sat op til 75,- kr. om året, som blev vedtaget på vores Generalforsamling den 
25. januar 2017.

• Ved alle vores arrangementer har Seniorklubbens bestyrelse bestemt, at der fremover 
betales et mindre medlemsbetaling + Seniorklubben går ind og giver et tilskud til alle 
arrangementer. Førhen har det været sådan, at nogle af arrangementerne var gratis at 
deltage i, da Seniorklubben betalte for hele arrangementet.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer
• Formand Ulla Mikkelsen
• Kasserer Jytte Kristensen
• Anny Laustsen 
• 1 suppleant der deltager i bestyrelsesmøderne Ketty Engmann Petersen
• Vi afholder bestyrelsesmøder efter behov.

Medlemmer:
• 18 medlemmer i 2016. En nedgang på 4 siden 2015
• Ønskeligt med flere medlemmer

Årets arrangementer
• 4-5 arrangementer om året
• 2 faste arrangementer – generalforsamling i januar + julehygge i november
• Andre arrangementer kan være:

- kreative ting
- foredrag
- besøg på forskellige institutioner
- guidede rundvisninger på steder som vi ønsker større kendskab til



Afholdte arrangementer i 2016
• 25. januar afholdte vi den årlige generalforsamling 
• 8. marts havde vi guidet rundvisning i DR, Oluf Palmes Alle 
• 18. maj var der guidet rundvisning i Dronningens Have
• 1. juni havde vi arrangeret heldagstur til Endelave med traktorguidet Ø-rundfart
• 7. september var der guidet rundvisning på Aarhus Bryghus
• 15. november havde vi julehygge med spisning og pakkespil i FOA's kantine

Seniorklubben er medlem af LO Faglige Seniorer
Og her får vi materiale fra, som vi bruger i det omfang vores lille klub kan få/have 
gavn af det.

Information
• Artikel i Fagklubbens blad hver gang det udkommer, for at reklamere for klubben.
• Sender relevante informationer til medlemmerne på mail.

Seniorklubben er en hyggeklub
• Med spændende arrangementer
• Hyggeligt samvær og drøftelser af relevante ting der sker inden for vores område.

Fremtiden i 2017
• 25. januar afholdte vi den årlige generalforsamling.
• 7. marts havde vi guidet rundvisning på Skanderborg Apotek. 

Her var alle Pædagogiske assistenter og medhjælpere over 50 år, der ikke er medlem 
af Seniorklubben, inviteret med til arrangementet. Her var der mulighed for at få 
indtryk af sammenholdet og hyggen og få en fornemmelse af nogle af de ting vi 
foretager os i Seniorklubben.

• 23. maj har vi en heldagstur til Hjarnø med traktorguidet Ø-rundfart.
• 30. august er der guidet rundvisning på Dokk1. Sluttes af med et let traktement i 

Cafeteriet.
• 16. november julehygge med mad, drikkevarer og pakkespil i FOA’s Kantine. 

Ved nogle af arrangementerne inviteres påhæng/ledsager med mod egenbetaling.

Årsprogrammet kan ses i sidste nummer af bladet FAG-klubben for pædagogiske assistenter 
og medhjælpere (december 2016)!

Bliv medlem af klubben
• Der er mulighed for at melde sig ind i aften.
• Der er mulighed for at få vores årsprogram og invitation til Hjarnø i aften.
• Fortæl om Seniorklubben til jeres pædagogiske assistenter og medhjælpere 

kollegaer der er over 50 år.

• Har I nogle spørgsmål til beretning og medlemskab, er vi klar med svar.


