
Referat af generalforsamling i faggruppen Kvindekrisecentre 
Afholdt i Dansk Socialrådgiverforening den 30.oktober 2015 

 

Referent: Cecilia (Frederiksværk) 

 

Deltagere: Der var tilmeldt 15 til generalforsamlingen fordelt på 11 krisecentre. 

 

Der er i alt 99 medlemmer i faggruppen, som primært dækker medlemmer der er ansat på 
kvinde krisecentre. 

 

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende medlemmer er valgt: 

Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer: 

• Astrid (Dansk Kvindesamfund) og Dan (Svendebjerggård) 

• Suppleanter Susanne (Dansk Kvindesamfund), Merete (Odense) og Susanne 
(u/KC) 

• Lonni og Stine var ikke på valg, og fortsætter begge i bestyrelsen. 

 

2. Bestyrelsesformandens beretning  

Da formanden af arbejdsmæssige årsager ikke nåede frem til dette punkt, henvises der i 
stedet til den skriftlige beregning på Faggruppens hjemmeside. (Skrevet efter drøftelse med 
SB) 

 

3. Økonomi 

Faggruppen nåede ikke at opbruge bevillingen for 2015, som var på kr. 31.975,00, dels har 
der ikke har været afholdt ret mange ”personlige” møder (men mail/tlf. møder), og dels har 
bestyrelsen ikke som tidligere år deltaget i f.eks. Lokk Landsmøde, ligesom der ikke har været 
afholdt temadage. De ubrugte midler går retur til DS, og lægges i pulje, som alle faggrupper 
kan søge midler fra 2 x årligt til afholdelse af temadage m.v. 

 

3. Oplæg af Henrik Egelund fra DS omkring DS arbejde 

Det socialpolitiske program 

Der er store kommunale besparelser, særligt på beskæftigelsesområdet 

• KL kæmper fortsat for at visitering og udlicitering sker gennem kommunerne 

• 40.000 personer bliver omfattet af integrationsydelsen 



• Opnåelsen af opholdstilladelse og familiesammenføring bliver sværere 

• Socialstyrelsen - øget fokus på videns baseret rådgivning 

• Fokus på kvalitet i alkoholbehandlingen 

Satspuljemidler er givet til følgende 

• 96 millioner til at udbrede Herning-modellen på børneområdet 

• 20 millioner til Anne Marie Hjemmet 

• 20 millioner til Dialog Mod Vold og Mødrehjælpen 

 

Dagen blev afsluttet med foredragsholder Allan Mæland, der kom og fortalte om mindfulness 
og mental robusthed i arbejdslivet. 

 

Den nyvalgte bestyrelse vil holde sit første mødet hurtigst muligt, og her drøfte temaer til et 
kommende seminar/temadag, samt prioritere hvilke opgaver der er vigtige at arbejde videre 
med. Så snart bestyrelsen har noget konkret, vil der blive lagt oplysninger ud på 
hjemmesiden.  

 


