
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen i Kriminalforsorgen 
Afholdt den 5. januar 2017  
 
 
Tilstede: Kirsten Prescott (IO Odense), Lena Falk (KIF Kolding), Maleka 
Tabuda (Herstedvester fængsel)  
 
Fraværende: Louise Carlsberg Christensen (Herstedvester fængsel), Bibi Myrhøj (KIF 
Næstved), Peter Myken (KIF Haderslev), Michael Bruun Mortensen (Nyborg fængsel)  
 
Referent: Maleka Tabuda  
 
 
Dagsorden: 
1) Konstituering 
2) Afgående kasser overleverer regnskabet 
3) Planlægning af kommende møder  
4) Drøftelse af ideer fremkommet ved generalforsamling 
5) Eventuel 
 
Konstituering  
Kirsten blev valgt som formand, Bibi blev valgt som næstformand og Lena blev valgt som 
kasser.  
Kirsten oplyste indledningsvist, at hun ønskede at vi fremover havde en flad 
ledelsesstruktur, så at alle tog del i ansvaret omkring arbejdet i bestyrelsen. De 
tilstedeværende på mødet var enige.  
 
Afgående kasser overleverer regnskabet 
Linda Lilholt deltog i den sidste del af mødet og overleverede regnskabet til den nye 
bestyrelse herunder den nye kasser Lena.   
 
Planlægning af kommende møder 
Bibi har stillet et forslag om at vi fremover mødes kl. 15, hvilket der var enighed om. Der 
blev aftalt følgende datoer:  
 
Tirsdag d. 4. april 2017 kl. 15 i KIF Odense. 
Tirsdag d. 6. juni 2017 kl. 15. Sted tilgår senere. 
Tirsdag d. 19. september 2017 kl. 15. Sted tilgår senere. Her skal vi planlægge 
generalforsamlingen.  
Generelforsamling torsdag d. 26. oktober 2017. Tid og sted tilgår senere.  
 
Drøftelser af ideer fremkommet ved generalforsamlingen 
På generalforsamling blev der talt om hvorvidt der næste gang skal holdes en 
generalforsamling med overnatning. Der var både for og imod, men forslaget blev sløjfet. 
Der vil være få deltagere ved en overnatning pga. de økonomiske ressourcer.   
 
Der blev desuden talt om, at der skulle kræves kontingent og dette blev nedstemt.  
 
Vi talte om at der skal oprettes en høringsgruppe bestående af andre end 
bestyrelsesmedlemmerne. Det blev drøftet om ledere med f.eks. socialrådgiverbaggrund 
kan være med i høringsgruppen? Kirsten vil skrive til Nicolaj Paulsen i DS vedrørende 
spørgsmålet.  
 
 
 



Eventuelt 
Med baggrund i drøftelserne om kontingentbetaling blev der talt om eksternt fundraising. 
Det er uklart om det er tilladt for os. Kirsten vil spørge Nicolaj Paulsen i DS.  
 
Vi talte om hvordan vi skal bruge denne Faggruppe. Vi kunne rejse et emne op i 
bestyrelsen, hvor der blev drøftet for og i mod og derefter melder vi det ud til resten af 
socialrådgiverne i Kriminalforsorgen. Der er udelukkende tale om en drøftelse af en given 
problemstilling eller et emne og ikke nødvendigvis noget vi skal træffe beslutning om. Vi 
kan evt. inddrage DS i det omfang det er relevant. Alle i bestyrelsen bedes tænke over et 
emne til bestyrelsesmødet d. 4.april 2017.  
 
Det blev aftalt at der på bestyrelsesmødet skal være en fast dagsorden.  
 
På mødet talte vi om generalforsamlingen d. 26.10.17 og hvad vi skal bruge dagen til. Der 
kom forskellige forslag frem under mødet, bl.a. at vi afholder en paneldebat med relevante 
politiske ordfører, lektorer, professorer og forfattere. Søren Pape blev også nævnt som en 
mulighed. Det kræver dog, at vi er konkret og præcise i vores henvendelse til ham. Alle i 
bestyrelsen bedes ligge hovederne i blød til d. 04.04.17. Kirsten vil melde datoen for 
generalforsamlingen ud til Majbritt Berlau.  
 
Der blev drøftet forskellige muligheder for at være synlige i Kriminalforsorgen, f.eks. 
brugen af Intranettet. Der blev også talt om muligheden for at nå ud til alle via mail. 
Kirsten vil skrive til Nikolaj Paulsen vedrørende en evt. mailliste.  


