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På landskonferencen, september 2015, blev der traditionen tro afholdt general-
forsamling med valg til bestyrelsen. Her blev der valgt et nyt bestyrelsesmed-
lem og to nye suppleanter. 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende og lavede aftaler for bestyrelsesmøder for resten 
af året. 
 
Der er gennem året afholdt seks bestyrelsesmøder, de fleste i forbindelse med arbejdsdage, 
temadage, men der er også afholdt to møder i DS lokaler i KBH, da der er erfaringen at sam-
arbejdet med fagforeningen er vigtigt for bestyrelsesarbejdet. 
 
Seks ud af syv bestyrelsesmedlemmer deltog i socialrådgiverdage på Comwell i Kolding, det 
var to gode, inspirerende dage med mange gode og spændende foredrag, workshops og faglig 
networking. Forud for festaftenen var vi værter ved faggruppe receptionen, der var godt be-
søgt. 
 
I januar er der arbejdsdage i bestyrelsen, her er det opgaven at finde ud af hvilke arrange-
menter, temadage der skal afholdes. Her brainstormes med gode ideer til Temadage og lands-
konferencen. Arbejdsdagene slutter med en plan for temadage og aktuelle emner for landskon-
ference og alle har fået opgaver med hjem at løse i forhold til den videre planlægning. 
 
Vi har i det forgangene år afholdt to temadage. Den første i efteråret med Peter Gøtzsche, 
hvor 38 medlemmer var mødt op for at høre Peter fortælle om sin forskning og bogen han har 
skrevet om emnet: Dødelig medicin og organiseret fornægtelse. 
Den anden temadag var i foråret og blev afholdt i Århus hvor ca. 40 var mødt op for at høre 
erfaringer med Åben Dialog v. sygeplejerske Anette Hansen og psykolog, Lars Hansen fra ung-
domspsykiatrisk afdeling Åbenrå/Kolding. 
 
Vi har i år haft mulighed for at give input og kommentar til flere forskellige høringssvar. Her 
kan nævnes:  

• Aftale mellem kommunerne, praktiserende læge og regionen for personer med dobbelt-
diagnoser 

• Input og erfaring vedr. sagsantal i psykiatrien til brug for Ds anbefalinger til sagsantal 
på området. 

• Input og gode erfaringer i forhold til botilbud for svære psykiske syge borger som po-
tentielt kan være farlige. 

• Høring vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud, 
• Input og kommentar vedr. reform af servicelovens voksen-bestemmelser. 

 
Ligeledes har Elisabeth deltaget i faggruppe formandsmøde, hvor der var fokus på forbedring 
af samarbejdet mellem faggrupperne og DS, En proces som skulle generere viden om nye må-
der at arbejde på som faggruppe. Ligeledes deltager Jess og Elisabeth for faggruppen i et pro-
jekt der hedder DS-2022. 
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