
 
 
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i Sektionen for selvstændige d. 30.03.17 
 

Mødet holdes fra kl. 10 – 17,  
Regionskontoret Kornerups Vænge 12,2., 4000 Roskilde 

Efterfulgt af netværksmøde kl. 17-20. 
 
Deltagere: Ricky Magnussen, Birthe Møller, Eva Therkildsen, Ea Lundsteen, 
Charlotte Holmershøj 
 
Afbud fra: Susan Sylvest og Birgitte Junø – Begge er dog tilgængelige på 
telefon/Skype efter behov i løbet af dagen 
 
 

1. Valg af ordstyrer  
Charlotte Holmershøj 

 

2. Dagsorden – punkter til eventuelt 
Holde kommunikationstrådene rene 

 

3.  ”Tjek ind”  
Dette punkt bruges af bestyrelsen til at tune ind på hinanden og finde 
fælles fokus. Der træffes ikke beslutninger, hvorfor det ikke refereres 
yderligere 
 
 

4. Workshop på socialrådgiverdagene  
Der indsendes forslag til  
Én workshop – paneldebat som ovenfor beskrevet 
Ét cafemøde – om det at blive og være selvstændig; Flugt eller 
Passion 

 
Birthe sender forslag ind 

 
På de kommende bestyrelsesmøder 
- Finpudses paneldebat og cafemøde 
- Lægges der tidsplan for bemanding af standen 
- Tages stilling til reception 

5. DS 2022  
1. Charlotte orienterer fra HB om tankerne bag 2022 



2. Drøftelse af vores ønsker og drømme i forhold til at være i DS og 

hvad der gør det attraktivt og givende for selvstændige at forblive 

medlem 

DS vil gerne have ALLE socialrådgivere. 

 

Bestyrelsen byder ind på dette, og Charlotte samler noter til det videre 

arbejde. 

Charlotte vender tilbage, når hun har et projektskriv klar ud fra vores 

input. 

 
6. Netværksmødet 

17.00 – 17.30 Ankomst og velkomst med kort præsentation af 

bestyrelsen samt de fremmødte  

17.30 – 18.15 Let måltid og netværk 

18.15 – 19.15 Sparringspanel; Bestyrelsen danner et sparringspanel 

og du kan spørge om ALT – og vi svarer så godt vi kan 

19.15 – 19.50   Fri netværk 

19.50 – 20.00   Evaluering af aftenen samt Tak for i aften 

 

Der kommer opsamling fra netværksarrangementet ud på mailinglisten 

efter påske 

 
 

7. Sommerarrangement  
Der afholdes et heldagsarrangement på Bjørnø torsdag den 24. 

August, hvor der er mulighed for overnatning for egen regning, hvis 

man ønsker det. Der arrangeres morgenmad den 25. August for dem 

der har overnattet. 

 

Deltagerbetaling 
Prisen er 500,- kr. 

Deltagerbetalingen er inkl. enten færge hjem om aftenen eller 

morgenmad næste dag 

Der er bindende tilmelding 

 



Ricky, Eva og Susan er i arbejdsgruppe om dette  arrangement, 

Endelig invitation kommer efter påske 

Det blev aftalt at der afsættes 500 kr. til forplejning ekskl. drikkelse 

(fyldig brunch torsdag, eftermiddagskaffe med kage, middag torsdag 

aften samt morgenmad fredag til dem der overnatter. Eva bemyndiges 

til at indgå aftale om levering af forplejning såfremt det kan holdes 

inden for de 500 kr. pr. deltager. 

 

På kommende bestyrelsesmøder drøftes det faglige indhold men det er 

sikkert at Niels Christian Barkholt kommer og holder et oplæg om etik 

 

8. Profilering og kommunikation – digital strategi 
Facebook – Birthe fortsætter 

Resten af punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde, da Susan har 

mange input til dette, og har givet udtryk for gerne at ville arbejde med 

dette 

 

9. Julefrokost bestyrelsen  
Julefrokost afholdes 17. November. Tid og sted aftales senere 

 

10.  GF 2018 
Afholdes 18. januar 2018 i Odense. 

Det faglige indhold bliver Grafisk facilitering 

Invitationen bør kunne laves på næste bestyrelsesmøde (juni) 

 

11. Budget – status 
Det konkluderes, at vi er dækket godt ind både praktisk og økonomisk ift. 

de kommende bestyrelsesmøder. 

Arbejdsgruppen laver detaljeret budget for sommerfesten og vender 

tilbage med dette. 

Økonomi drøftes fremadrettet på hvert møde, så vi hele tiden er på 

forkant. 

 

12. Foto 



Punktet vedr. nyt gruppefoto udsættes til næste bestyrelsesmøde, da der 

er forfald d.d. 

Alle i den nye bestyrelse skal huske at sende billede ind til Homer, så de 

kan komme på hjemmesiden 

 

13. Eventuelt 
Der er en gave til bestyrelsen; 

Bog fra Majbrit Lund er delt ud ”God kommunikation i foreningen” til 

alle i bestyrelsen. 

Charlotte har fået 3 bøger, som kan bruges i andre sammenhænge i 

DS. 

 

14. Afslutning og opsamling - evaluering af bestyrelsesmødet 
Godt møde med god stemning og god tid til drøftelser, det har været en 
fornøjelse at være her, og alle byder sig til med ideer, meninger og 
opgaver  

 
P forholdene skal overvejes, da det giver mange afbræk, at skulle 
ændre P-skive hver anden time 

 
Ea renskriver og udsender referat til godkendelse, hvorefter det 
udsendes via mailinglisten til alle medlemmer. 

 
Charlotte deltager på bestyrelsesmøde den 21. juni frem til kl. 14.00 

 
 
 
 
 
 
Referent 
Ea Lundsteen 


