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Referat generalforsamling 9. maj Sektionen for selvstændige 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Til dirigent valgtes Birgitte Junø. Som referent valgtes Charlotte 
Holmershøj. 
Herefter overtog dirigenten mødet og konstaterede at generalforsamlingen 
var lovligt varslet og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Der var 
en kort præsentationsrunde af de 15 deltagere. 
 
 
 

2. Formandens beretning 
Formanden aflagde mundtlig beretning. Beretningen vil blive lagt på 
hjemmesiden og udsendt med referatet. 
I beretningen kom formanden ind på den manglende tilslutning til de 
arrangementer, som var planlagt ud fra medlemmernes ønsker. Det har 
været ærgerligt at flere arrangementer har måttet aflyses pga. svigtende 
deltagelse. Bestyrelsen har deltaget på Socialrådgiverdage med en stand 
for at promovere sektionen. Medlemmer af sektionen kunne få reklameinfo 
med på standen. Derudover kom formanden ind på bestyrelsesarbejdet og 
sektionens økonomi. Afslutningsvis sluttede formanden af med at ønske for 
sektionen at 2016 blev året, hvor der ville ske en spirende form for 
samvær og netværk blandt medlemmerne og at der vil blive udviklet nye 
og andre måder at udvikle fællesskabsrum i sektionen. Der henvises til 
beretningen. Debatten om formandens beretning kom blandt andet ind på 
selvstændiges berettigelse i foreningen, spørgsmål om selvstændiges 
adgang til Kompetencefondens midler og profilering af selvstændige.  
Beretningen blev godkendt. 
 
 

3. Fremlæggelse af regnskab 
Kasserer Susanne Cudjoe gennemgik regnskabet. Efter spørgsmål om 
frikøbets størrelse blev regnskabet godkendt. 
 
 
 

4. Fremlæggelse af handleplan 2016 
Baggrunden for handleplanen blev gennemgået med henvisning til 
beretningen.  
Formået er at skabe meningsfulde fællesskaber. Indholdet vil være at 
iværksætte netværksunderstøttende aktiviteter i landet, understøtte nye 
selvstændige i etablering og at lave sociale aktiviteter/arrangementer.  Det 
betyder, at der i august vil være netværksarrangement og 
bestyrelsesmøde i region Syd, oktoberfest og inspirationsdag den 7. 
oktober i Kbh. og bestyrelsesmøde og netværksarrangement samt Rep 16 i 
region Nord i november. 
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Handleplanen blev debatteret af generalforsamlingen og bestyrelsen vil 
arbejde videre med navnlig disse tre input: 
Forslag om en lukket facebookgruppe 
Forslag om en mentorordning/business buddy 
Forslag om at få skabt overblik over hvor mange deltids/heltids 
selvstændige, vi har i sektionen. 
 
 
 

5. Budget 
Budgettet blev gennemgået. Idet blev besluttet at budgettet fremadrettet 
skal følge regnskabet i sin opbygning for at skabe større transparens. 
Herefter blev budgettet godkendt.  
 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen har fremsat forslag om bemyndigelse til en redaktionel 
gennemskrivning af vedtægterne. Forslaget blev vedtaget. 
Der var ikke inden for fristen fremsat yderligere forslag. 
 
 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Der var valg til tre ledige bestyrelsesposter. Eva Terkelsen og Birgitte Junø 
blev genvalgt. Susanne Cudjoe genopstillede ikke. 
Der blev ikke valgt et tredje bestyrelsesmedlem og ej heller to suppleanter. 
Dette vurderedes som værende i orden, da vedtægterne ikke har et 
minimumskrav til antal bestyrelsesmedlemmer og da perioden frem til 
næste generalforsamling i januar 2017 kun er 7 måneder. 
 
Næstformanden takkede Susanne Cudjoe for hendes engagement i og 
bidrag til det gode bestyrelsesarbejde. 
 
Generalforsamlingen blev erklæret for hævet. 
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