
	  

	  

Sektionen	  af	  Selvstændige	  Socialrådgivere	  under	  DS,	  

referat	  af	  bestyrelsesmøde	  fredag	  d.	  19.	  juni	  2015	  
 
 
Afbud fra Birgitte Junø 
Deltagere: Charlotte la Cour Holmerhøj fra DS, Anne-Marie Wulf, Rikke Ludvigsen, Susanne Thue Cudjoe, 
Eva Terkelsen, Birthe Møller. 
 
Som en del af dagen var inviteret til møde med suppleanterne Inge Louw og Isabella Rasmussen om fra 9.00-
11.30. Formålet var fælles info, orientering fra Charlotte om det at være henholdsvis bestyrelsesmedlem og 
suppleant, samt drøftelse af sektionens fremtid med god snak om de 2 forhold, der binder sektionens med-
lemmer sammen nemlig 1) det at være socialrådgiver og 2) det at være selvstændig. Desuden kom flere kon-
struktive input og forslag til videre behandling i bestyrelsen.  
 
Ordinært bestyrelsesmøde: 
 

1. Referent Birthe Møller 
 

2. Referat af 18.05.2015: Godkendt 
 

3. Kort ”tjek ind”  
 

4. Status og drøftelse af aktiviteter, blev drøftet efter punkt 5, da justering af økonomien var nødvendig. 
 
i. 2 ”August”-dage dvs. coachingdag for bestyrelsen med Ole Fogh Kirkeby samt bestyrelsesmøde; 

hvor og hvordan? Den samlede udgift begrænses mest muligt. Udgiften til Ole på 15.000,- er be-
talt. Derudover er der almindelige mødeudgifter til frikøb og forplejning. Dog beslutter vi kun at 
få frikøb for 7 timer til de 2 dage. Arbejdsgruppen: Susanne og Anne-Marie arbejder videre inden 
for disse rammer 
 

ii. ”Sådan undgår du at få røven på komedie” 
Temadagen afholdes som planlagt 28.9. Invitation følger snarest. Budgetrammen for dagen er 
10.000,- kr. Der vil blive en deltagerbetaling. Overskrifterne er Ophavsret, Kontraktret, Rådgi-
veransvar. Arbejdsgruppe : Rikke & Eva 

 
iii. Socialrådgiverdage nov. 2015 

1. reception 
2. stand for selvstændige 

En stand er bestilt, og koster alene kr. 12.000. 3 af bestyrelsesmedlemmerne har deltagelse betalt 
på anden vis, så de resterende 3 får betalt deres deltagelse. Sektionen skal have en reception og 
lidt PR materiale. Budgetramme: kr. 23.000. Arbejdsgruppen Eva, Birgitte, Susanne, Birthe ar-



bejder ud fra dagens drøftelse videre med præcisering, indhold mv, resten af bestyrelsen holdes 
orienteret. 

 
iv. Profileringsstrategi 

Der er pt. 70 medlemmer af sektionen. I samarbejde med Charlotte og Sekretariatschefen i DS 
Rikke og Anne-Marie i august drøfte hvorledes DS kan understøtte sektionen blandt andet med 
henblik på at fastholde og øge medlemstallet. Det vil angiveligvis afspejle sig i Profileringsstra-
tegien, der vil være på plads inden socialrådgiverdage og som har indgået meget i vores drøf-
telser i dag. Arbejdsgruppe: Anne-Marie og Rikke sammen med Charlotte 

 
5. Status Regnskab/Budget 

Til resten af året har vi anslået kr. 56.000. Regnskabet fra DS var ikke helt ajour, angiveligt på grund 
af indførelse af nye it-systemer. Der er planlagt 3 bestyrelsesmøder: 1 kombineret med dagen med 
Ole Fogh Kirkeby og 1 afvikles i forbindelse med, at bestyrelsen mødes under Socialrådgiverdage. 
Det sidste møde beslutter vi af aflyse endvidere beslutter vi kun at modtage godtgørelse for den ene 
af bestyrelsesdagene i forbindelse med Ole F. K. På den måde kan vi holde udgifterne nede og fort-
sat sikre de planlagte aktiviteter. 
Øvrige spørgsmål kan drøftes på Skype møder, som vi dog ikke modtager frikøb for. Der blev på 
mødet beregnet et overslag pr. bestyrelsesmøde, der viser, at med den nuværende konstellation og 
fordeling i landet, koster et møde ca. 13.000 inkl. frikøb, transport og forplejning.  
 

6. Hjemmesiden                           
Vores hjemmeside via DS trænger til brush up. Vi strammer op omkring at få tjekket referater, artik-
ler, afholdte arrangementer. Mail til alle medlemmer af sektionen med opfordring til at tjekke om de-
res personlige side er ajour med billede, tlf., evt. hjemmeside mv, samt opfordring til alle om at op-
rette deres personlige side. Selvom man ikke har brug for nye kunder, er siderne med til at vise, 
hvem og hvor mangfoldige, vi som selvstændige socialrådgivere. Arbejdsgruppe: Susanne Thue 
Cudjoe, Birthe Møller 
 

7. Afslutning og opsamling 
• Evaluering af bestyrelsesmødet 

Vi er enige om, at dagen igen har været rigtig god. Vi begynder at kende hinanden godt, givtige dis-
kussioner og forskelligheder, og vi arbejder intenst, selvom dagen er lang. Det er blevet mere ”be-
sværligt” men samtidig utroligt givende og vigtigt, at vi nu har bestyrelsesmedlemmer fra både År-
hus, Sydjylland, Bjørnø ( Fyn) og Hovedstadsområdet. 

 
8. Eventuelt 

• Vi skal i budgettet for 2016 have opmærksomhed på, at udgifter til bestyrelsesmøder andra-
ger ca. 13.000 kr. pr. møde til frikøb, transport og forplejning.  

 
 

Mange hilsner 
Birthe Møller 
 


