
1 
 

Referat 
DS Region Øst 

Generalforsamling 2016  
Fredag den 7. oktober 2016, kl. 15-18.30 

 
 
1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem 

Mødet indledtes med at forsamlingen sang ”Når jeg ser et rødt flag smælde”. Annemette El-
Azem bød derefter velkommen. 

 
2. Valg af dirigenter 

Bestyrelsen foreslår Dorte Olsen og Karina Rohr Sørensen 
 
Begge valgt. 
 
Dirigenterne fastslog at generalforsamlingen var korrekt indkaldt jf. DS’ love. 
 
Ved mødets åbning var der i alt indskrevet 144 deltagere 
 
Heraf: 
Aktive: 124 
Seniorer: 18 
Studerende: 2 
Passive: 0 
 
Dirigenten satte forslag fra bestyrelsen om at alle md retmæssig adgang til 
generalforsamlingen har taleret – herunder særkilt nævnt studenter- og seniormedlemmer. 
Dette blev vedtaget. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendt. 

 
4. Valg af referenter 

Bestyrelsen foreslår Mette Glud Holm og Anker Elvius fra regionskontoret. 
 
Begge valgt. 

 
5. Godkendelse af stemmeudvalg 

Bestyrelsen foreslår: 
Lone Lomholt og Flemming Bo Hansen 
Peter Marsling og Peter Westberg 
 
Peter Marsling var dog ikke til sted, hvorfor han ikke kunne vælges. I stedet stillede Astrid 
Vestergård op. 
 
Stemmeudvalg blev således: 
 
Lone Lomholt og Flemming Bo Hansen 
Astrid Vestergård og Peter Westberg 

 
6. Drøftelse af hovedbestyrelsens beretning og forslag v. formand Majbrit 

Berlau 
Gennemgik hovedtrækkene i beretning, med særlig vægt på de forslag til projekter der 
foreslås: 
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Refererede fra medlemsundersøgelsen: Tilfredsheden er stor med den rådgivning 
medlemmer får fra medarbejderne, men i særdeleshed TR. 
 
OK15 
- afgørende for samlede fagbevægelse af få reallønsstigning 
- Byggede videre med kompetencefond i kommuner og ny kompetencefond i regionerne. 
- Reguleringsordning 

 
DS2022 
Fokus på fagligt fællesskab, som skal lave vedkommende resultater. Kræver stærkt 
fællesskab. Organisationsprocenten er for nedafgående – primært i kommunerne, 
hvilket svækker vores indflydelse og forhandlingsposition. Opfordring: Tag fat i jeres 
uorganiserede kolleger. Gør det nærværende at være medlem – klubben skal arbejde for det 
medlemmerne ønsker at forandre.  
 ”Vi er de mange og vi er de kloge” 
 
Socialpolitik 
Fattigdomsgrænse, kontanthjælpsloft, integrationsydelse, 225 timers regel, flere 
flygtninge, velfærdsforringelser, mere bureaukrati, ytringsfrihed, omorganiseringer, 
vold og trusler, sagstal, elendige IT-systemer 
 
Sociale investeringer 
Vores profession har redegjort for at det kan betale sig at investere i socialt arbejde 
– både menneskeligt og økonomisk. 
 
Debatoplæg – nye veje til det gode arbejdsliv: 
Stadig fokus på: 
- Bedre løn 
- Ordentlige vilkår 
- Mening i arbejdet 
 
Men også nødvendigt at fokusere på livsfaser: 
- Timebank – arbejdsliv skal balancere i forhold til livsfaser (spare timer 

op/trække timer ud af banken) 
- Nye arbejdstidsaftaler 
- Digitalisering 
Overenskomstspor, lovspor, lokalt aftale spor. 

 
 

7. Godkendelse af regionsbestyrelsens beretning v/ regionsformand 
Annemette El-Azem 
Annemette El-Azem, supplerede den udsendte skriftlige beretning, med en mundtlig 
beretning – se bilag 1. 
 
Udpluk fra debat 
Vinnie Eliassen: har taget opgaven med 2022 til os. En stor opgave. Bliver tydeligt, at der 
ikke er sammenhæng mellem TR og det politiske niveau i DS. Må styrke sammenhæng 
mellem TR og politiske niveau. Konsulenter skal klædes bedre på til, hvad der foregår på 
politisk niveau. RB skal være tydeligere i forhold til forventninger til TR. 
 
Ditte Brøndum: oplever stor opbakning fra alle niveauer i DS. Arbejde for bedre vilkår for TR 
– kan sikre bedre indflydelse. Fordele TR-opgaven på flere hænder. 
 
Rikke Helk: tak på vegne af socialrådgivere ansat i fagbevægelsen. Bruge den fælles 
faglighed i samarbejdet for borgerne. Fælles om fokus på at ændre lovgivningen. 
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John Nielsen: robotter… Vi skal derfor arbejde med at få fundet ud, hvordan kan vi arbejde 
ved siden af og sammen med robotter. Det skal undersøges, hvad robotter kan 
 
Johnny Holme: NPM fylder chokerende meget i kommunerne. Vigtigt at drøfte, hvordan vi 
tager opgøret med NPM. Fokus i dag er om det kan betale sig.  
 
Flora Ghosh: Glad for beretning. Men rammerne for socialt arbejde er rigtige dårlige. Vigtigst 
at tale om borgerne. 
 
Anette Brun Jørgensen: Arbejdspresset er voldsomt. Mere fokus på seniorordninger. 
 
Majbrit: 
Vi skal sikre, at den teknologiske revolution bliver til gavn for alle. Fagbevægelsen skal sikre 
at det bliver en demokratisk proces. NPM er blevet diskuteret i DS i 15 år. Vi er nødt til at 
arbejde på det konkrete styringssystem. Kommer resolutionsforslag på REP. Opbakning i 
hele fagbevægelsen. 
 
AEA: Vi skal blive bedre til at sikre sammenhæng i organisationen. Velfærdsalliancen er 
græsrodsinitiativ. Alle klubber har kunnet søge om beløb, hvis man vil understøtte 
velfærdsalliancen og støtte op om demonstrationerne. Fagbevægelsen har valgt at lade 
græsrødderne bevare styringen. Bedre vilkår for TR skal der kontinuerligt arbejdes med. Vi 
skal blive bedre til at fordele opgaverne i klubberne – s det ikke alene er TRs opgave/ansvar. 
Alle skal del i og biddrage til fællesskabet. På REP bliver der stillet forslag om særligt fokus 
på ene-socialrådgiverarbejdspladser. Der er fokus på bisidderrollen. Ved at udvikle 
konference om SDP-loven §7. 
 
Samlet FU har været en styrke. Mulighed for at samle de 4 enheder mere. Vigtigt for 
samarbejdet. Fokus på RBs kompetencer i det nye samarbejde. 
 
Alle niveauer i DS skal arbejde strategisk sammen for at forhindre langtidssygemeldinger.  
 
Arbejde for at sikre et godt arbejdsliv – hele livet. Forbedringspotentialer i seniorordninger. 
 
Opfordrer til at stille op til REP og RB. 
 
Beretning sættes til afstemning. 
RB beretning enstemmigt vedtaget. 
 

1. Politisk godkendelse af regnskab 2014-2015 v/regionsbestyrelsesmedlem 
Majken Tingstrøm 
Indleder med at økonomien er god. Generelt underforbrug. 
 
Aflyste arrangementer grundet manglende tilmeldinger og afholdte arrangementer 
er forsøgt afholdt billigt. 
 
Flyttet til mindre og billigere lokaler. Årlig besparelser på 300.000 kr.  
Overforbrug til tillidsvalgte. Skyldes 2 dages TR-konference, som ikke var 
budgetteret og stor efterspørgsel på TR-supervision. 
 
2014 783.000 kr. i egenkapital. 
 
2015 også stor opmærksom på økonomien. Skyldes fokus på omkostninger og at 
aktiviteter blev udskudt til 2016. Mere forbrug til TR end akutmidler, igen grundet 
konference. 
 
Egenkapital steg trods indtægtsnedgang og det er ikke et mål i sig selv. 
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Kritisk revisor.  
De interne kritiske revisorer John M. Nielsen og Flora Ghosh kommenterede regnskaberne 
for 2014 og 15. 

 
Regnskabet viser generel god overensstemmelse mellem regnskab og budget. 
 
2014: 
Dog ikke i 2014. Ikke nødvendigvis fordi der ikke er styr på dette. Merforbrug på flytning til 
inventar mv. Således politisk bevidst overskridelse af budgettet. Dog undrer det, at der er 
købt nye borde og stole og ikke brugt de hidtidige møbler. 
 
Administrationsomkostninger mindreforbrug. Hvad skyldes det? 
 
Mindreforbrug på medlemsaktiviteter. Ligner rituel handling. Ærgerligt at binde penge til 
aktiviteter, som ikke bliver afholdt.  
 
Retningslinjer for regionsformandens forbrug blev efterspurgt ved sidste GF. Det er nu gjort. 
 
2015: 
Regnskabsresultat på 373 t.kr. på PP fraviger fra regnskabet. Slåfejl, der står 323 t.kr. i 
regnskab ?? 
Har styrket egenkapital på trods af merforbrug. Ser fornuftigt ud. 
 
Debat: 
Ingen ønskede ordet. 
 
Replik Majken Tingstrøm : Nye møbler købt, da de gamle var for store til de nye lokaler. 
Ja slåfejl på PP. 
 
Der stemmes herefter om godkendelse af regnskaberne: 
 
2014 regnskab godkendes enstemmigt. 
2015 regnskab godkendes enstemmigt. 
 
 

2. Orientering om halvårsregnskab 2016 v/regionsbestyrelsesmedlem Majken 
Tingstrøm 
Igen underforbrug på medlemsaktiviteter, som skyldes høje udgifter til medlemsaktiviteter i 
andet halvår 2016. 
 
Kritisk revisor.  
Den interne kritiske revisor Flora Ghosh kommenterede halvårsregnskab for 2016. 
Så gerne at midlerne til medlemsaktiviteterne blev brugt. Regnskab og budget bør tilpasses. 
 
 

10. Disponering og vedtagelse af budgetter for 2017-2018 v/ 
regionsbestyrelsesmedlem Majken Tingstrøm 
Den nye RB skal beslutte aktiviteter. Tildelingen stiger så der indstilles til ansættelse af 
endnu en konsulent i Region Øst. Opfordrer til at opstille til RB. 
 
Debat: 
Ingen ønskede ordet. 
 
Budget godkendt. 

 
 
11. Godkendelse af aktivitetsplan 2017-2018 v/ regionsbestyrelsesmedlem 

Katja Barfoed 
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Gennemgår kort det udsendte forslag til aktivitetsplan. Bestyrelsen lægger op til at 
generalforsamlingen kommer med input til de forskellige temaer i aktivitetsplanen på post-
IT, som hænges op i salen. 
 
Der er 5 temaer i aktivitetsplanen: 
- Det gode arbejdsliv i balance. Hvad kan vi lokalpolitisk bidrage med til debatten? 
- Klubberne.  
- Løn. Hvordan kan Øst understøtte de lokale forhandlinger mere og bedre? 
- Uddannelse og organisering af de studerende. Hvordan højner vi organisationsprocent for 

studerende? 
- Nye reformer/politiske tiltag. Ideer til medlemsarrangementer? 

 
Rasmus Balslev: Mange TR oplever, at ledelsen siger, at der ikke er nogen penge. Der er ikke 
reelle forhandlinger i praksis. Der leves ikke op til aftale om lokal løndannelse. Vigtigt at komme 
videre med dette område. Blive mere skarpe på, hvor det går galt – samle erfaring op fra 
arbejdspladserne, kan bruges til OK forhandling på at sikre forlodsfinansiering eller forpligtende 
tekst i aftale om lokal løndannelse. 
 
Flora Gosh: Fokus på medlemmerne. Vi skal arbejde på flere fronter. Mere i løn, men også 
hjælpe borgerne. Lade sig inspirere af FOA, som laver kurser for medlemmer om politisk 
arbejde; læserbreve, politisk kommunikation. Fokus på manglen på socialrådgivere på 
jobcentre. Kortlægge ulovlige skuffecirkulære i jobcentre. Bruge penge på medlemsaktiviteter 
mere visionært. 
 
Ann Sofie: cadeau til RB for at sætte fokus på de studerende. Gerne forbedre samarbejde med 
RB. Også forbedre samarbejde med medlemmerne og fokus på praktik. Invitere studerende ind 
i fællesskabet når de er i praktik. 
 
Nanna: selvstændige lønnes oftest ikke godt nok. Bør være fokus på selvstændige også. 
Socialfagligt arbejde skal udføres af socialfagligt uddannede. 
 
 
Dirigenterne konstaterede herefter at arbejdsprogrammet var vedtaget med overvældende 
flertal, med bemærkning om at bestyrelsen vil indarbejde de fremkomne forslag i den konkrete 
planlægning af arbejdet. 

 
12. Behandling af indkomne forslag 

 
 

a) til regionsgeneralforsamlingen 
Der var ikke indkommet forslag. 
 

b) til repræsentantskabsmødet 
Der var ikke indkommet forslag 
 

13. Præsentation af kandidater til regionsbestyrelsen 
a. regionsbestyrelse 

Følgende kandidater præsenterede sig mundtligt: 
 
Maj Birk Andersen (ikke til stede – præsenteres af Annemette El Azem) 
 
Christoffer Apel Hansen (ikke til stede – præsenteres af Annemette El Azem) 
 
Majken Tingstrøm 
 
Mette Louise Brix 
 
Helle Ena Andersen 
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Christine Nørgård Nielsen 
 
Rikke Helk 
 
Peter Hedenborg 
 
Mie Bakgård 
 
Katja Barfoed 
 
Vinnie Eliassen 
 
Malene Thackrah 
 
Susanne Groth 

 
 

14. Valg: 
 

a) af 10 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter 
Dirigenterne sætter valghandlingen i gang. 
 

b) af to interne kritiske revisorer 
Flora Gosh og John Nielsen genopstillede. 
Begge genvalgt uden modkandidater. 
 
 

c) af 30 delegerede til repræsentantskabet, og mindst 5 
suppleanter 
Der blev ikke foretaget præsentation af kandidaterne, men henvistes til de 
skriftlige opstillingsgrundlag som var hængt op i lokalet. 
 
Flg. 39 stillede op: 
Katrine Gudmandsen 
Christoffer Appel Hansen 
Mia Heick 
Mai Birk Andersen 
Mete Louise Brix 
Kim Kroman 
Christine Nørgaard Nielsen 
Mie Backman 
Vinnie Eliassen 
Ditte Brøndum 
Mette Sode Hansen 
Lone Frederiksen 
Jonny Holme-Pedersen 
Nina Nielsen 
Katja Hoffman Barfod 
Ebbe Primdahl 
Peter Hedenborg 
Malene Thackrah 
Susanne Both 
Søs Henriksen 
Lotte Englund 
Lis Glazer 
Majken Tingstrøm 
Tina Larsen 
Helene Hansen 
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Nina Westphall 
Charlotte Nellemann 
Heidi Nygaard 
Edna Nersesjan 
Annete Bruun Jørgensen 
Laura Lauritsen 
Niels Ole Simonsen 
Birgit Flensted 
Annette Andersen 
Annemette Aagaard 
Louise Margrethe Nielsen 
Mette Bleeg 
Allon Benn Abramovvitz 
Irena Hansen 
 

 
 
15. Eventuelt 
Vinnie Eliasen foreslog at Regionsbestyrelsen støttede tømmerenes blokaden på Axel 
Torv. Regionsformand Annemette El-Azem svarede, at dette ville man gøre under 
forudsætning af, at blokaden ikke var overenskomststridig. 
 
16. Resultatet af valg og afslutning v/regionsformand Annemette El-Azem 

Resultat af valg til RB: 
 
1. Mette Louise Brix 
2. Peter Hedenborg 
3. Katja Hoffmann Barfod 
4. Majken Tingstrøm 
5. Vinnie Eliassen 
6. Christoffer Appel Hansen 
7. Rikke Helk 
8. Mai Birk Andersen 
9. Helle Ena Andersen 
10. Mie Backmann 
1. Suppl. Susanne Both 
2. Suppl. Malene Thackrah 
3. Suppl. Christine Nørgaard Nielsen 

 
Resultat af valg til REP: 

1. Mette Louise Brix 
2. Vinnie Eliassen 
3. Christoffer Appel Hansen 
4. Katja Hoffman Barfod 
5. Mai Birk Andersen 
6. Peter Hedenborg 
7. Irena Hansen 
8. Majken Tingstrøm 
9. Mie Backmann 
10. Ditte Brøndum 
11. Jonny Holme-Pedersen 
12. Malene Thackrah 
13. Nina Westphall 
14. Laura Lauritsen 
15. Katrine Gumandsen 
16. Susanne Both 
17. Niels Ole Simonsen 
18. Allon benn Abramovvitz 
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19. Ebbe Primdahl 
20. Heidi Nygaard 
21.  Mia Heick 
22. Christine Nørgaard Nielsen 
23. Edna Nersesjan 
24. Kim Kroman 
25. Charlotte nellemann 
26. Annemette Aagaard 
27. Helene Hansen 
28. Annette Andersen 
29. Annette Bruun Jørgensen 
30. Søs Henriksen 
1. suppl. Lis Glazer 
2. suppl. Mette Sode Hansen 
3. suppl. Birgit Flensted 
4. suppl. Lotte Englund 
5. suppl. Louise Margrethe Nielsen 
6. suppl. Mette Bleeg 
7. suppl. Lone Frederiksen 
8. suppl. Nina Nielsen 
9. suppl. Tina Larsen 
 

 
16. Afslutning v/ regionsformand Annemette El-Azem 
 


