
 

Referat fra generalforsamling i Faggruppen af socialrådgivere 

ansat på Professionshøjskolerne og AAU 

Den 22. august 2015 kl 9.15 på Fibigerstræde, AAU 

Og kort referat fra opsamling på sommermødet 

 

1. Valg af dirigent 

Per Westersø blev valgt som dirigent 

 

2. Valg af referent 

Mette Spendrup blev valgt som referent 

 

3. Formandens beretning 

Kirsten O. fremlagde sin beretning om det forgangne års arbejde. Bestyrelsens arbejde 

går hovedsagelig ud på at arrangere det årlige sommermøde. Dette planlægges på det 

årlige bestyrelsesmøde, som ligger i januar/februar. Der er efterhånden stor tilslutning 

til sommermøderne. 

 

Derudover kan der være forespørgsler fra DS eller andre om faglige spørgsmål, som 

skal besvares. Dette bliver som regel sendt rundt til besvarelse i bestyrelsen. 

 

Faggruppereceptionen på Socialrådgiverdage planlægges også af bestyrelsen (som 

regel Linda og Mette) 

 

Formandens beretning blev godkendt.   

 

4. Kasserens beretning og fremlæggelse af regnskab 

Kirsten fremlagde regnskabet. Pga. den store succes og tilslutning til sommermødet har 

det været nødvendigt at søge ekstra tilskud fra DS, hvilket vi fik. 

Udgifterne går til sommermødet og bestyrelsesmødet. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Karen Bjerregaard UCSJ, Mette Spendrup VIAUC, Kirsten 

Ovesen UCL er på valg. 

Valg af 2 suppleanter: Gina Søndergaard Lydersen VIAUC og Linda Sørensen UCL er på valg. 

Ikke på valg: Lene Nedergaard Metropol, Camilla Mosgaard UC Syd, Gitte Duus AAU (Gitte 

udtræder grundet jobskifte) 

Kirsten Ovesen har valgt at trække sig som formand og kasserer, men stiller op som 

suppleant. 

Den nye bestyrelse består nu af: 

Camilla Mosgaard UC syd 

Lene Nedergaard Metropol 

Linda Sørensen UCL 



Kirsten Mejlvig AAU 

Karen Bjerregaard UCSJ 

Mette Spendrup VIAUC 

 

Suppleanter: 

Kirsten Ovesen 

Ann-Britt Lærkedal UCSJ  

 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig: Camilla Mosgaard blev valgt som formand og Lene 

Nedergaard blev valgt som kasserer. 

 

6. Hvordan går det på skolerne? Vi havde en runde hvor alle skoler gav en kort tilbagemelding 

på hvad de forskellige skoler er optagede af for tiden 

7. indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Kort referat af opsamling på sommermødet 

Næste års sommermøde afholdes den 15. og 16. august 2016 på Metropol i København 

Det aftales at sommermødet 2017 afholdes i Esbjerg/Åbenrå 

Forslag til næste års tema: Forslag til emne på næste års sommermøde, var noget sporadiske. 

Følgende blev foreslået: 

Tværfaglighed, fremmødeproblematikker, valgmoduler, læring og didaktik 

Det aftaltes, at bestyrelsesmedlemmerne hver især sørger for at maile rundt i eget bagland 

mhp. at indsamle ideer fra kolleger til emne for sommermøde 2016. Deadline for dette: Så 

input er modtaget inden bestyrelsens møde den 5. februar 2016. 

 

 

 

 

 

 


