
 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE 10.11.2015 

Tilstede: Anne-Marie Wullf, Rikke Ludvigsen, Birthe Møller, Eva Terkelsen, Birgitte 
Junø og Susanne Thue (referent) 

 
 

Feedback og evaluering af socialrådgivedage 
 
Generel tilfredshed med dagene, det faglige indhold og at vi havde valgt at have en 

stand.  
 

Det fungerede godt med standen, udseendet og bemandingen. Der blev udtalt ønske 
om at være placeret mere centralt i forhold til hvor folk opholder sig i pauserne, frem-
for der, hvor de går ud og ind.  

 
Vi snakkede om, at hvis vi skal have en stand en anden gang, vil vi gerne gøre den 

mere levende. Det er også et spørgsmål om pris. Prisen i år var dyrere end tidligere 
og Anne-Marie vil viderebringe et forslag om at der gives prisreduktion indenfor egen 
organisation. 

 
 

Orientering om julefrokostarrangementet 10. december 
 
Birgitte og Susanne orienterede om arrangementet. Der vil blive en deltagerbetaling 

på 100 kr. Invitation sendes i løbet af ugen. 
 

 
Orientering om generalforsamling 2016 
 

Rikke og Anne-Marie er godt i gang med de indledende øvelser. Indhold (løsningsfoku-
seret oplæg) og sted (Kbh. centrum) er der enighed om. Vi skal finde en dato en gang 

i maj. Anne-Marie laver en Doodle. Vær opmærksom på at generalforsamlingen 2016 
rykkes til maj, da bestyrelsen finder det mest hensigtsmæssigt i forhold til bestyrel-

sesåret og arrangementernes fordeling, og det er helt i overensstemmelse med vores 
vedtægter. 
 

 
Orientering og status omkring sektionens økonomi 

 
Pr. 06.11.2015 er der 42397,20 kr tilbage for 2015. Der er dog en del kendte kom-
mende udgifter bl.a. i forbindelse med socialrådgiverdage, frikøb og julefrokost. Det 



ser ud til at vi vil ende med at have et mindre overskud for året. Det besluttes derfor 
at yde frikøb med 2 timer til hver i forbindelse med dette bestyrelsesmøde. Ligeledes 

undersøges det om det resterende beløb kan bruges på noget, som kommer medlem-
merne til gode. 
 

Der skal på bestyrelsesmødet i januar lægges budget for 2016, hvor vi har et rådig-
hedsbeløb på 143.040,00 kr. 

 
2015 har været et år med flere aflysninger af arrangementer og med større udgifter 
end hidtil i forbindelse med bestyrelsesmøder. Det skyldes at bestyrelsen er fordelt 

mere ud over landet end tidligere. Susanne har regnet ud at et bestyrelsesmøde ko-
ster ca. 13.250,00 kr med frikøb, transport og fortæring. 

 
 
Orientering om sektionens status, herunder profileringsstrategien 

 
Anne-Marie og Rikke har holdt et par møder med Charlotte og den nye sekretariatsle-

der og flere møder er planlagt. 
 
Der er et ønske om at gøre sektionen mere levende og dynamisk og samtidig har 

2015 vist manglende tilslutning til de planlagte arrangementer. Med medlemsundersø-
gelsen i hånden og tidligere erfaringer arbejdes der på at finde et realistisk grundlag 

for sektionens aktiviteter fremover. Punktet kommer på dagsordenen til januar. 
 
 

Beslutning om hvor møde den 15. januar 2016 skal holdes i Århus og hvor vi skal 
spise frokost. 

 
Mødet holdes hos Birgitte og hun vil sørge for at finde et sted hvor vi efterfølgende 

kan spise. 
 
 

Afrunding – farvel og tak 
 

Alle var trætte og der var enighed om at det havde været et par gode dage, et effek-
tivt møde og vi glæder os til at ses til januar og have tid til at gå mere i dybden. 
 

 
Susanne Thue 


