
Referat fra generalforsamling i Faggruppen af socialrådgivere i 
retspsykiatrien den 7. maj 2015 i Risskov 
 
 
1: Valg af ordstyrer - Anne Marie 
 
2: Valg af referent - Mette 
 
3: Godkendelse af referatet fra den 8. maj 2014 - godkendt. Pia foreslår, at referatet 
fremadrettet bliver godkendt kort tid efter generalforsamlingen og ikke året efter, som nu. 
 
4: Årsberetning ved formanden - Else Marie (formanden) er sygemeldt, hvorfor bestyrelsen 
beretter, at der er holdt 3 møder det sidste år. Et møde var med repræsentant fra DS vedr. 
drøftelser af vedtægterne for faggruppen. Else Marie har været en meget aktiv formand 
og ”trukket læsset”, bla. med møder med DS. De sidste to bestyrelsesmøder har handlet om 
planlægning af 1 dags seminar i nov. 2014 - om Socialrådgiverdage - samt om at lave en 
inspirationsdatabase f.eks. omkring hvilke kurser der er relevante etc. Bestyrelsen arbejder 
videre med denne ide. Derudover har de brugt en del ressourcer på vedtægtsændringen. 
 
Vi er enige om at der sendes en ”kærlig hilsen” til Else Marie. 
 
5: Gennemgang og godkendelse af budget - Det var et billigt seminar i 2014 - bliver dyrere 
i 2015. DS giver ikke det samme tilskud som tidligere. Budgettet er godkendt. 
 
6: Ændring af faggruppens standardvedtægter - processen har kørt frem og tilbage. Det er 
nu besluttet, at vi beholder de gamle bestemmelser i vedtægterne: man skal være medlem 
af DS og ansat i retspsykiatrien eller Retspsykiatrisk Klinik i Kbh. for at kunne være en del 
af faggruppen. Der kan dog søges om at komme med, men minimumskrav er, at man er 
medlem af DS. 
 
7: Fremtidig afholdelse af 1 dags seminar - der var ikke mange tilmeldinger til sidste 1 dags 
seminar. Fællesskabet er drivkraften. Bestyrelsen kommer efter sommerferien med forslag 
til indhold. Besluttet at fastholde to møder om året. Send gerne en mail med opfordring til 
at tænke over eventuelle emner. 
 
8: Valg til bestyrelsen - Pia modtager genvalg, Malgorzeta modtager genvalg, Tina valgt 
som suppleant, idet Lene Lund ikke ønsker genvalg. Else Marie og Anne Marie er på valg 
næste år. 
 
9: Socialrådgiverdage - Vi har mulighed for at afholde workshop på socialrådgiverdagene; 
bestyrelsen har ikke haft ressourcer til planlægning af dette. Tommy overvejer workshop på 
socialrådgiverdagene 2016. 
 
10: Indkomne forslag - der er ikke indkommet forslag - vi kan måske bliver bedre til at 
bruge den mailliste vi allerede har. 
 
 


