
Referat af bestyrelsesmøde i sektionen for selvstændige,  
afholdt i København den 20.juni 2016 

 
Tilstede: Eva Terkelsen, Birthe Møller, Rikke Ludvigsen 
Afbud: Anne-Marie Wulff og Charlotte Holmershøj pga. sygdom 
 
  
Ordstyrer: Rikke 
Referent: Birgitte 
Referat af 15.1.2016 godkendes 
  
Tjek in runde 
  
Konstituering 
Formand: Rikke Ludvigsen 
Næstformand: Birgitte Junø 
Kasserer: Birthe Møller 
Menige medlemmer: Eva Terkelsen og Anne-Marie Wulff 
  
Evaluering af generalforsamling 2016 og temadag 
Fin generalforsamling med god stemning og godt fremmøde. 15 ud af ca. 70 medlemmer dvs. 
Ca. 20 %. Det var dejligt med flere nye engagerede samt enkelte gengangere. Der var mange 
gode forslag til fremtidige aktiviteter.  
 
Vedr. forslag på generalforsamlingen: 
• lukket facebookgruppe finder vi dækket af den gruppe, der er i forvejen. Birthe rydder op og 
inviterer selvstændige ud fra medlemslister 
• mentorordning og buissnesbody drøftes på bestyrelsesmødet i august 
• overblik over hvor mange heltids og deltidsselvstændige der er. Bestyrelsen kan ikke finde 
en praktisk mulig måde at få det overblik på. Det kan ikke trækkes centralt i DS og vores 
erfaring fra tidligere undersøgelser er, at kun få svarer, hvorfor det ikke giver et reelt overblik. 
Så vi nøjes med den liste, DS har over medlemmer af sektionen. 
 
  
Der var stor tilfredshed med temadagen blandt både medlemmer og bestyrelse. 
Jesper H. Christiansen fra Rethink var en god underviser med brugbare konkrete og 
umiddelbart omsættelige redskaber til udvikling af vores virksomheder.  
  
Handleplan 
23.8.16 Bestyrelsesmøde og netværksmøde Region Syd  
7.10.16 Oktoberfest og region København  
25.10.16 Bestyrelsesmøde og netværksmøde Region Nord  
18.-19.11. Repræsentantskabsmøde  
Januar/februar 2017 Generalforsamling 
 
  
Regionsmøderne 
Målgruppe/indbudte er de selvstændige samt dem, der overvejer at blive selvstændige. 
Formål: at være netværksskabende og informere om sektionens arbejde. Der er desuden 
enighed om, at der skal være et fagligt indhold på møderne.  
  
Birgitte er ansvarlig for indhold sammen med Anne-Marie (alternativt Birthe)  



Enighed om at bruge dele af Rethink værktøjerne.  
  
Birthe er ansvarlig for det praktiske i region Syd Fredericia og Nord Århus. 
  
Eva er ansvarlig for at indbyde: annoncere i bladet (hvis det kan nås), få ud via mailinglisten, 
hjemmesiden, Facebook  
  
Bliver regionsmøderne en succes kan der fortsættes til Ålborg og Odense i 2017. 
 

Ramme for regionsmøderne Kl. 17-20 
  
Kl. 17.00-1800 
Præsentation af sektionen og bestyrelsen 
Præsentation af medlemmerne og bedste håb for at være kommet  

Let forplejning  

Kl. 18.00-19.30  
Fagligt oplæg og par/gruppearbejde 
  
Kl. 19.30-20.00 
Afslutning - Næste skridt med udgangspunkt i bedste håb  
 
  
Inspirationsdag og oktoberfest  
Hel eller halv dag inklusiv tid til netværksskabelse  
Forslag om Lester Johannesen-Henry der har lavet en Master i Positiv Psykologi om Robusthed 
og resiliens med fokus på socialrådgiverfeltet. 
Alternativt tema om Løsningsfokuseret teori og tilgang 
  
Egenbetaling 650 kr. for inspirationsdagen og 100 kr. for oktoberfesten. 
  
Rikke og Anne-Marie evt. Eva er ansvarlige for oktoberfesten. 
 
 
Generalforsamling 
Rikke laver en doodle med forslag til generalforsamling slut januar/start februar og Skype-
møde afholdes torsdag d. 5.1.2017 kl. 9.00-11.00. 
 
  
Budget 
Da både Anne-Marie og Charlotte mangler laver vi et budgetoverslag: 
Regionsmøderne 2 x 5.000 kr. 
Inspirationsdagen 13.000 kr. 
Oktoberfesten og diverse 10.000 kr. 
Anne-Marie overdrager ansvaret for regnskab til Birthe 
 
Evt. 
Der er et forslag om at lave en temadag med Abelone Glahn i 2017. Rikke undersøger. 

  
  
Birgitte Junø d. 1.7.2016 
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