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Deltagere: Mette Louise Brix, Malene S. Thackrah, Peter Kruse Hedenborg, Christine 
Nørgaard Nielsen, Christoffer Appel Hansen, Jeppe Volkmann, Vinnie Eliasen, Mie Backmann, 
Mai Birk Andersen, Susanne Both, Majken Tingsrøm, Katja Hoffmann Barfod og Rasmus 
Hangaard Balslev 
 
Afbud: Rikke Helk 
 
Gæster: Niels-Henrik Bo Krüger (FTR i Høje Taastrup Kommune), Michael Boye-Hansen, 
Rikke Harder Mikkelsen (organiseringskonsulent i DS, Region Øst) og Lars Madsen (controller i 
DS) 
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
Referat      
 
1.0 Godkendelse af dagsorden  

Rasmus Hangaard Balslev orienterede om udskydelse punkt 8.0 om kommunalvalg 2017 til 
mødet i august samt baggrunden herfor. 
 
Herefter orienterede de tillidsvalgte i Høje-Taastrup Kommune om kommunen som 
arbejdsplads og dennes investering i det socialfaglige arbejde. Desuden orienterede de om 
lønstrategi og deraf følgende positive lønudvikling i klubben af socialrådgivere samt en 
øget organisationsprocent på ca. 15%-point blot i 1 kvartal 2017. 
 
Endelig orienterede Rasmus om sagen vedrørende sagsbehandlingsmangler i børnesagerne 
i Københavns Kommune samt DS’ håndteringen heraf.  

 
2.0 Evaluering af DS 2022’s klubprojekt  

Organiseringskonsulent, Rikke Harder Mikkelsen, holdt oplæg om evaluering af det 
klubprojekt, som HB iværksatte som et delprojekt i ”DS 20222” vedtaget af REP. i 2014. 
 
Følgende klubber var udtaget til klubprojektet: Gladsaxe, Vordingborg, Brønderslev, 
Holstebro, Esbjerg og Middelfart. 
 
Erfaringerne fra projektet er at: 

• Et tæt samarbejde mellem de tillidsvalgte og konsulenterne i regionen kan skabe 
tydelige forandringer i klubbernes måde at arbejde på. 

• At klubarbejdet er meget omverdens afhængig – sygdom, barsel, udskiftning af TR, 
jobskifte og ikke mindst de lokale ledelsers støtte (eller mangel på samme) kan på 
et splitsekund standse eller ændre udviklingen af klubarbejdet på en arbejdsplads. 

• At der er positive erfaringer med medlemsinvolvering og en kontinuerlig fokus og 
opfølgning på klubudvikling. 

• At det er svært for de tillidsvalgte at få TR arbejde, klubarbejde og en travl 
arbejdssituation til at hænge sammen. 

• At arbejdet med at styrke klubfællesskabet har afledte effekter på 
medlemsdeltagelse i øvrige fora i DS. 
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• Der udvikles et koncept med tilbud om afholdelse af ”Klubkursus” som har til 
formål at samle Klubbers bestyrelse og aktive medlemmer til fælles motivation og 
inspiration med henblik på at styrke klubbens arbejde 

• Der udvikles konkrete redskaber som klubben kan anvende i forhold til at skabe 
struktur og synlighed om klubbens arbejde. For eksempel en skabelon til 
udarbejdelse af Årshjul, skabelon til dagsorden for klubmøder, klubbens 
handleplaner/strategier m.v. 

• Der udvikles en elektronisk platform f.eks. en App som kan bruges til 
kommunikation mellem klubbens medlemmer 

• Der udvikles et koncept til klubbestyrelserne om varetagelse af roller og funktioner 
indenfor frivillig foreningsledelse med fokus på hvilke funktioner der skal varetages 
– og hvordan disse varetages 

• Der udvikles et ”Idekatalog” til inspiration for klubbens aktiviteter og 
arrangementer 

 
På baggrund af oplægget havde RB en drøftelse af især arbejdet med involvering af 
medlemmerne i klubarbejdet – både i formelt og uformelt regi.  
 
Desuden tilkendegav RB, at det kunne være hensigtsmæssigt at foretage yderligere en 
evaluering om hhv. 1 og 2 år med henblik på at følge klubberne efter nedlukning af 
projektet.  
 
Efterfølgende blev det aftalt, at Rikke bringer RB’s forslag om efterfølgende evalueringer i 
spil i det nye klubprojekt vedtaget af REP. 2016. Hvis ikke der i det regi foretages 
efterfølgende evalueringer i klubprojektet, tager RB stilling til en regional evaluering af 
klubarbejdet i Gladsaxe og Vordingborg. 

 
3.0 Det organiserende arbejde i RB  

På politikerskolen den 30. og 31. marts 2017 besluttede RB at involvere sig mere i det 
regionale organiserende arbejde med henblik på at støtte klubarbejdet og give det politisk 
opmærksomhed.  
 
Rasmus orienterede om den prioriteringsproces, RB skal igennem, hvorunder der skal 
tages stilling til formål med RB’s involvering, udpegning af klubber og RB’s rolle- og 
ansvarsfordeling. 
 
Indstilling:  
Det indstilles, at RB beslutter: 

a) formål med sin involvering i det lokale organiserende arbejde 
b) udpegning af klubber, som den ønsker at involvere sig i og  
c) udpegning af kontaktperson for konsulent og klub. 

 
Beslutning: 
Ad. a: RB besluttede følgende formål i prioriterede orden: 

• Flere involverede og aktive medlemmer i klubarbejdet 
• Øget synlighed omkring DS 
• En højere organisationsprocent 
• Fortællingen om de stærke fællesskaber 
• Den formelle organisering af DS på arbejdspladsen 
• Øget tilslutning til klubarrangementer mv. 
• Egen læring 
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Ad. b: RB besluttede at involverer sig som følger i nedenstående klubber: 
 
Klubben RB-medlemmer, som 

involverer sig 
RB’s 
kontaktperson 

Konsulent 

Furesø Christoffer Appel Hansen 
Malene S. Thackrah 
Katja Hoffmann Barfod 
(support) 

Malene S. Thackrah Annemette West 
Nielsen 

Hørsholm Vinnie Eliasen 
Susanne Both 

Vinnie Eliasen Louise Birk 
Hansen 

Slagelse Susanne Both 
Mai Birk Andersen 

Susanne Both Helle Andersen 

Roskilde Peter Kruse Hedenborg 
Malene S. Thackrah 

Peter Kruse 
Hedenborg 

Anders Mortensen 

Guldborgsund Katja Hoffmann Barfod 
Charisma Fries 

Katja Hoffmann 
Barfod 

Anders Mortensen 

Tårnby Mette Louise Brix Mette Louise Brix Annemette West 
Nielsen 

Lolland Katja Hoffmann Barfod 
Charisma Fries 

Katja Hoffmann 
Barfod 

Anders Mortensen 

  
Ad. c: RB udpegede kontaktpersoner, som det fremgår af ovenstående skema, og 
besluttede, at kontaktpersonernes opgaver er at være konsulentens kontaktperson, som 
formidler til og koordinerer imellem de involverede RB-medlemmer. 

 
4.0 Introduktion til økonomiarbejdet i DS – drøftelse 
 Controller, Lars Madsen, gennemgik følgende temaer vedrørende økonomiarbejdet i DS: 
 

• Bestyrelsens opgave og ansvar 
• Økonomiprocessen i DS 
• Indtægter i DS, herunder AKUT 
• Udgifter i DS 
• Tal i DS 

 
5.0 Regnskab 2016  

Årsregnskab 2016 udviser et underskud på 353 t.kr. og i forhold til det budgetterede 
underskud på 273 t.kr. afviger regnskabet negativt med 80 t.kr.  
 
Den primære forklaring på afvigelsen skyldes et merforbrug på AKUT-midlerne med deraf 
følgende negativ påvirkning af driftsregnskabet.  
 
AKUT-regnskabet udviser således også et underskud på t.kr. 171, hvilket primært kan 
forklares med regionsbestyrelsens beslutning om prioritering af en regional TR-konference, 
uagtet at dette ville påvirke driftsregnskabet. 
 
Omvendt er der et underforbrug på konti for såvel medlemsarrangementer som 
administration og dermed udlignes en del af overforbruget på AKUT-midlerne i 
driftsregnskabet. 
 
Pr. 1. januar 2016 havde regionen en egenkapital på 1,1 mio. kr. og med årets resultat er 
egenkapitalen reduceret til 754 t.kr. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender regnskab 2016. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen. 
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6.0  Rev. Budget 2017  
Generalforsamlingen 2016 vedtog budgetterne for 2017 og 2018 og herefter budgetteres 
der i 2017 med et underskud på 124 t.kr. Siden generalforsamlingen er der opstået en 
række forhold, som nødvendiggør en revision i budgettet.  
 
DS udligningsorden vedr. sygdom og barsel: 
Det vedtagne budget for 2017 indregner imidlertid ikke udgifter forbundet med DS’ 
udligningsordning som følge af sygdom og barsel og da der pt. er en række udgifter hertil i 
de øvrige enheder i DS, må det forventes, at Region Øst kommer til at bidrage med min. 
100 t.kr. til ordningen.  
 
Administrationsomkostninger som følge af personaleudskiftning: 
En følge af de vedtagne budgetter for 2017 og 2018 var, at regionerne pr. 1. april 2017 
blev opnormeret med en konsulent. Hertil kommer yderligere en personaleudskiftning. En 
række administrative udgifter er forbundet hermed, fx annoncering og indkøb af IT-udstyr 
svarende til i alt ca. 55 t.kr. 
 
Merchandise: 
Endelig er efterspørgslen på merchandise til klubber øget og derfor foreslås det, at der nu 
afsættes midler hertil i budgettet i alt 20 t.kr. 
 
Revideret årsresultat: 
De foreslåede revisioner af budgettet vil samlet set påvirke det budgetterede årsresultat 
med 175 t. kr. og medføre et budgetteret underskud på 311 t.kr. Holder budgettet vil 
egenkapitalen ved årets udgang være ca. 440 t.kr.  
 
AKUT-regnskab: 
I 2017 får Region Øst 900 t.kr. tildelt i AKUT-midler, hvoraf de 500 t.kr. er øremærkede 
driften, herunder en del af lønudgifterne til organiseringskonsulenten. Øvrige 400 t.kr. 
afsættes til TR-aktiviteter, hvilket er ca. 85 t.kr. mere end foregående år. Med den øgede 
tildeling i AKUT-midler forventes det, at det regionale AKUT-regnskab vil balancere selv 
med RB’s beslutning om afvikling af en 2-dages regional TR-konference. 
 
RB drøftede forslag til revideret budget for 2017, herunder konsekvenserne for 
egenkapitalen på længere sigt. RB tilkendegav i forlængelse heraf, at den af bestyrelsen 
fastsatte minimumsgrænse for egenkapitalen bør fastsættes med en procentsats fremfor et 
fast beløb.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender forslag til revideret budget 2017. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen med den bemærkning, at der på mødet i oktober lægges planer 
for aktiviteterne i 2018 med en samtidig stillingtagen til budgettet.   

 
7.0 Medlemsarrangementer efterår 2017  
 Minisocialrådgiverdage: 

Til RB’s orientering kan det oplyses, at Minisocialrådgiverdage i 2017 afholdes den 5. 
september 2017 i Nykøbing F og den 11. september på Metropol. På mødet vil der blive 
orienteret om program for arrangementerne. 
 
RB har tidligere drøftet muligheden for i fælles flok at drage til arrangementet i Nykøbing 
F. og der er derfor indhentet tilbud på buskørsel for op til 12 pers. på kr. 5.300 eksl. 
moms. 
 
Rasmus orienterede om indholdet af minisocialrådgiverdage bliver ”Det grænseløse 
arbejde”, ”Investeringer i socialt arbejde” samt ”Flygtninge fortæller om 30 år i Danmark”. 
 
Juletræsfester: 
En række medlemmer har efterspurgt et juletræsarrangement i den sydlige del af regionen 
som et supplement til de tidligere to års arrangementer på Arbejdermuseet. Det bør derfor 
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overvejes, om der skal arbejdes videre på afholdelse af to juletræsarrangementer og hvad 
budgetrammen herfor skal være. 
 
Flere RB-medlemmer kom med forslag til lokaliteter for juletræsfesterne. 
 
Status på forbrug og forventet forbrug for medlemsarrangementer: 
Til dato er der forbrugt ca. 25.000 kr. til medlemsarrangementer. Dertil kommer forbrug 
på allerede planlagte arrangementer i efteråret, dvs. Minisocialrådgiverdage og 
seniorarrangementer, som forventes at blive på i alt ca. 105.000. Tilbage resterer kr. 
120.000 af de budgetterede midler til medlemsarrangementer. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter om der skal: 

1. rekvireres bustransport til fælles transport af RB-medlemmerne til 
Minisocialrådgiverdage i Nykøbing F? 

2. arbejdes videre på afholdelse af to juletræsfester – et i hhv. København og et i den 
sydlige del af regionen og i givet hvad budgetrammen herfor skal være? 

 
Beslutning: 
RB besluttede: 

1. at der rekvireres bustransport til fælles transport af RB-medlemmerne til 
Minisocialrådgiverdage i Nykøbing F og følgende tilkendegav at ville med bussen: 

• Mette Louise Brix, Malene S. Thackrah, Peter Kruse Hedenborg, Susanne 
Both, Jeppe Volkmann, Christine Nørgaard Nielsen, Charisma Fries og 
Rasmus Hangaard Balslev. Desuden har Katja Hoffmann Barfod tidligere 
tilkendegivet at ville deltage. 
 

2. at der arbejdes videre på afholdelse af to juletræsfester – et i hhv. København og 
et i den sydlige del af regionen og at det bør undersøges, om der kan findes andre 
og billigere lokaliteter til juletræsfesten i København end Arbejdermuseet.  
 

3. at der arbejdes videre med samme budgetramme som hidtidige år i alt 53.000 kr. 
fordelt som følger: lokaleleje 11.000, forplejning mv. 34.000 samt 
nisseunderholdning 8.000. 

 
 
8.0 Kommunalvalg 2017 – udskudt til mødet i august 2017.  
 
9.0 Klubvedtægter for Børne- og familierådgivningen, Ringsted Kommune  

Ifølge § 38 i DS’ love fremgår det, at RB skal godkende klubbernes vedtægter. Med 
henvisning hertil har klubben for Børne- og familierådgivningen i Ringsted Kommune 
fremsendt ændring af klubbens vedtægter til godkendelse hos RB. 

 
Ændringerne i klubbens vedtægter er foranlediget af, at klubbestyrelsen ikke har kunnet få 
adgang til klubbens økonomiske midler grundet manglende tegningsbestemmelse i 
vedtægterne. Som følge heraf har klubben vedtaget en ny bestemmelse § 9, stk. 3 i sine 
vedtægter. 

 
 Indstilling: 

Det indstilles, at RB godkender klubvedtægterne for Børne- og familierådgivningen, 
Ringsted Kommune. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen. 
 
 

10.0 Rev. mødeplan for RB – beslutning 
Ifølge den nuværende mødeplan afholder RB et heldagsmøde den 29. august 2017. Det 
synes imidlertid hensigtsmæssigt at reservere et heldagsmøde til planlægning af aktiviteter 
i 2018 og derfor foreslås det at udskyde heldagsmødet til den 9. oktober 2017.  
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Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter at udskyde heldagsmødet på den anden side af sommerferien 
til afvikling den 9. oktober 2017. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen. 

 
11.0 Eventuelt 

Jeppe Volkmann orienterede om Metropols efterspørgsel på undervisere fra DS med 
praksiserfaring til undervisning på 6. modul. 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


