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Referat generalforsamling sektionen for selvstændige, 27. januar 2017 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Til dirigent valgtes Anne-Marie Wulf og som referent valgtes Charlotte 
Holmershøj. 
Herefter overtog dirigenten mødet og konstaterede at generalforsamlingen 
var lovligt varslet og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.  
 
 

2. Formandens beretning 
Formanden Rikke Ludvigsen aflagde mundtlig beretning. Beretningen vil 
blive lagt på hjemmesiden og udsendt med referatet.  
 
I sin beretning kom Rikke ind på årets begivenheder og arrangementer. 
Der har været fokus på at komme rundt i landet til netværksmøder i 
forlængelse af bestyrelsesmøderne. Ligeledes har bestyrelsen tilbudt 
mentorordninger, som 3 medlemmer har benyttet sig af. Facebookgruppen 
er redigeret, så det kun er medlemmer af DS, som er selvstændige eller på vej, 
der nu er med i gruppen. 
 
Der var tilfredshed med den resolution, som Repræsentantskabet vedtog i 
november, hvor der skal sættes fokus på blandt andet selvstændige 
socialrådgivere. 
 
Medlemsantallet er igen stigende – der er nu 80 medlemmer i sektionen. 
 
Efter debat om beretningen blev beretningen vedtaget. 
 
 

3. Fremlæggelse af regnskab 
Kasserer Birthe Møller gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 
Regnskabet kan ses hos kassereren. 
 
 

4. Fremlæggelse af handleplan 2017 
Baggrunden for handleplanen blev gennemgået. Der er taget udgangspunkt 
i bestyrelsesmøder, netværksarrangementer og Socialrådgiverdage. I 
debatten om handleplanen fremkom forslag om opfølgning på dagens 
arrangement om robusthed, etiske overvejelser i jobbet som selvstændig, 
mere videndeling på Facebook og der var stemning for afholdelse af 
sommerfest i august. 
 
Handleplanen blev vedtaget. 
 
 
 

Notat 
Dato 31. januar 2017 
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5. Budget 2017- 2018 
Budgettet blev gennemgået og vedtaget. Der opereres med to årige 
budgetter, hvor et evt. overskud vil blive gå tilbage til DS og et underskud 
modregnet i næste års bevilling. 
 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke inden for fristen fremsat forslag 
 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg var: 
Rikke Ludvigsen – genopstillede ikke 
Anne-Marie Wulf – genopstillede ikke 
Birthe Møller  
 
Valgt  
Ea Lundsten Olsen 
Birthe Møller  
Susan Sylvest 
Mia Andersen 
 
 
Suppleanter: 
Ricky Magnussen 
Søren Møller Petersen 
 
 

8. Evt. 
Der blev sagt tusinde tak og mange rosende ord til den afgående 
formand Rikke Ludvigsen og Anne-Marie Wulf. Herefter blev 
generalforsamlingen ophævet med tak for god ro og orden. 
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