
 

Referat bestyrelsesmøde 7.10.2016 

I forlængelse af temaeftermiddag i Sektionen af selvstændige socialrådgivere om ”Dit virtuelle Håndtryk" 
med Abelone Glahn, valgte bestyrelsen at afholde et bestyrelsesmøde. 

Dagsorden og referat: 

1. Evaluering af temaeftermiddag i dag 
a. På trods af vores ihærdighed med at melde ud både på de sociale medier og via 

mailinglisten var der kun 2 ikke-sektionsmedlemmer tilmeldte, ud over bestyrelsen. Vi 
havde både inviteret ansatte i DS og samarbejdspartnere, men endte altså med at være 5 
deltagere. Til gengæld fik vi nogle meget inspirerende og udfordrende timer, så vi føler os 
meget beriget. 

b. Desværre blev temadagen afviklet på en dag med generalforsamling i de tre regioner og 
møde i ledersektionen i DS. Vi vil snakke med Charlotte om, hvordan vi kan undgå sådanne 
sammenfald femover 

2. Århus netværksmøde 25.10. og bestyrelsesmøde. 
a. Vi havde planlagt at holde et kort bestyrelsesmøde, men fastholder heldagsmøde i Århus,  

da december-mødet er aflyst. 
b. Netværksmøde efterfølgende. Birgitte tager sig fortsat af forplejningen.  
c. Birgitte kontakter DS vedr lån af lokale hele dagen alligevel 

3. Facebookgruppen Selvstændige soc rdg i DS 
a. Mange reagerer ikke, når de bliver kontaktet. En del er blevet slettet, da de ikke ses af have 

forbindelse til DS eller at være selvstændige. Til vores store glæde får vi pt jævnligt nye, der 
ønsker at komme i gruppen. Enten er de selvstændige eller på vej. Birthe kontakter fortsat 
den enkelte, der søger optagelse. 

4. Forberedelse til generalforsamling 
a. Vi begyndte drøftelse af emner som årshjul, økonomi, samt valg til bestyrelsen (3 på valg 

samt 1 ubesat bestyrelsespost), lokaler mv 
5. Fremtiden? 

a. I forlængelse af den manglende tilslutning til dagens arrangement, genoptog vi en løbende 
drøftelse af, hvordan vi får medlemmer til at blive aktive. Af samme grund talte vi også om 
sektionens fremtid og formål, herunder overvejelse om at nedlægge sektionen.  
 

6. Næste bestyrelses møder 
a. Århus 25.10. 
b. Skype-møde 5.1. kl 9-11 
c. Generalforsamling 27.1.17 

 
Kh Eva og Birthe 


