
Referat af generalforsamling i faggruppen af socialrådgivere ved boformer eller 

væresteder for hjemløse. Torsdag d. 3. marts 2011. 

 

1: Valg af dirigent: 

Hanne Gro Jacobsen valgt som ordstyrer.  

 

2: Valg af referent:  

Susanne Trillingsgaard valgt som referent. 

 

3: Godkendelse af referat fra generelforsamling:   

Referatet fra sidste generalforsamling godkendt. 

 

4: Formandens beretning: 

Ellen Gudmundsen byder velkommen til faggruppen samt til Ulrich Frederiksen fra DS. 

Der orienteres kort om vedtægtsændringerne, der vil blive behandlet under pkt. 7.  

Ellen oplyser, at antallet af tilmeldte til dette års seminar, har været mindre end de forrige år, 

bl.a. i forhold til sidste år, hvor der var omkring 30 tilmeldte. Formentlig skyldes dette, at ikke 

alle i faggruppen har modtaget en indbydelse. Bestyrelsen har hørt fra flere medlemmer, der 

ikke har modtaget en indbydelse. DS blev i sidste øjeblik kontaktet og en reminder om 

seminaret blev rundsendt pr. mail. 

To bachelorstuderende har fået lov til at overvære oplæggende torsdag og fredag. 

Ellen oplyser om ændringer i programmet. Oplægget med Rune Green ”Humor i arbejdet” er 

aflyst, - kasserer Susanne Rydahl vil uddybe dette nærmere under punkt 5. 

Lise Poulsen, Servicestyrelsen og Lise Bjerre Kyllingsbæk, Servicestyrelsen bytter oplægstid 

torsdag og fredag. 

Ellen oplyser, at bestyrelsen har været hårdt ramt af bl.a. sygdom i det forgangne år. De givne 

omstændigheder har betydet, at der ikke har været overskud til at arrangere det ellers 

planlagte efterårsarrangement.  

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Grundet pension udtræder Ellen af bestyrelsen midt 

i en periode, i stedet indtræder Christina Horup, Vibohøj.  

Faggruppens medlemstal er steget til 138 medlemmer mod 105 i år 2009. 



Ellen oplyser, at bestyrelsen hvert år inviteres til det årlige fælles faggruppemøde. Her hentes 

ny inspiration og ideer. Ellen opfordrer bestyrelsen til fortsat at deltage, da det er rigtig 

spændende. 

Ellen oplyser, at hun qua sit job på Borgerskolen, har deltaget i et fokusgruppeinterview i 

forbindelse med kortlægning af ADHD-problematikken.  

Bestyrelsen er bedt om at komme med et høringssvar omkring ”Skemalægning”. Svarfristen 

var som sædvanlig kort – 2 dage inkl. tid til gennemlæsning. Ellen oplyser, at det var et meget 

tungt materiale, og det var svært helt at forstå essensen i det. Ellen fortæller, at hun svarede 

ud fra sine bedste forudsætninger.  

Ellen udtrykker bekymring for fremtiden mht. de forskellige spareprogrammer, manglende 

tilbud til målgruppen mv. Man søger, at holde borgerne i deres hjemkommune, ligesom det er 

meget svært at komme i behandling.  

Der bliver mange opgaver at varetage, da tingene ikke bliver lettere for vores borgere. Her 

tænkes bl.a. på den nye pensionsreform. 

   

5: Regnskab 2010: 

Kasserer Susanne Rydahl orienterer om et fint regnskab for 2010. 

Den ekstra bevilling på kr. 39.000, der blev givet med henblik på seminar/studietur er sendt 

retur til DS.  

Bestyrelsen har ikke været fuldtallig ved bestyrelsesmøderne, derfor har udgifterne til 

transport og forplejning været mindre en normalt. 

Bestyrelsen besluttede at arrangere oplægsholder Rune Green til dette års seminar. Prisen for 

hans oplæg om ”Humor i arbejdet” var på kr. 23.000,-. Bestyrelsen bookede Rune Green og 

ansøgte imellem tiden DS (Henrik Egholm) om tilskud til oplægget. DS besluttede i midlertidig 

ved et møde den 8. feb., at man ikke ville give tilskud til underholdning. Faggruppen var derfor 

nød til at annullere oplægget m/ Rune Green, hvilket kostede kr. 11.000,-.  

Ulrich fra DS tilføjer, at det kan være problematisk, at man først ved et møde i feb. beslutter, 

hvilke ansøgninger, der imødekommes og omvendt. Han oplyser, at DS vil være obs. på 

deadline og reagere hurtigere. Man kunne evt. flytte mødet til i januar. – Men også prisen på 

oplægsholder er af afgørende betydning, når det besluttes om, der ydes tilskud. Ligesom man 

vurdere om oplægget har et fagligt argument. Ulrich oplyser, at kr. 22.000,- er i overkanten. 

Han opfordrer til evt. at slå sig sammen med andre faggrupper evt. Psykiatri Faggruppen i 

tilfælde af, at man ønsker, at hyre så dyre oplægsholdere. 

Regnskab 2010 godkendt! 

 

6: Indkomne forslag: 

Der er ingen indkomne forslag. 



7: Vedtægtsændringer: 

Forslag til ændringer i § 2, stk. 1 samt § 6, stk. 1-2 i ”Vedtægter for faggruppen af 

socialrådgivere ansat ved boformer for hjemløse” er vedtaget.  

§2  

Medlemmer 

Stk. 1. Faggruppen består af aktive og passive medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, 

der er ansat ved boformer eller væresteder for hjemløse. 

§6 

Ledelse 

Stk. 1. Faggruppen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 3 

bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den ordinære generelforsamling. 

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det først 

kommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generelforsamling.  

Bestyrelsens antal er 5 og bestyrelsen sammensættes, så vidt praktisk muligt, således at 

forskellige boformer og regioner er repræsenteret i bestyrelsen. 

Stk. 2. Der vælges en suppleant for 1 år ad gangen på den ordinære generelforsamling. 

Udtræder et bestyrelsesmedlem inden den næste ordinære generelforsamling indtræder 

suppleanten i dennes sted.  

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg med 

bemyndigelse til varetagelse af specielle opgaver. 

  

8: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: 

Ellen Gudmundsen er fratrådt sin stilling grundet pension. Suppleant Christina Horup, Vibohøj 

træder ind i bestyrelsen i stedet for Ellen.  

Stine Skensved ønsker ikke genvalg. 

Hanne Gro Jacobsen ønsker ikke genvalg. 

Susanne Rydahl genvalgt til bestyrelsen 

Kristina S. Krohn, Skovvang valgt til bestyrelsen. 

Mette Mithi Olsen valgt til bestyrelsen.   

 

 

Nyt bestyrelse: 



Susanne Rydahl, Sølyst 

Susanne Trillingsgaard, Saxenhøj 

Kristina S. Krohn, Skovvang 

Mette Mithi Olsen, Bostedet Valhalla/Pensionatet i Hornbæk 

Christina Horup, Vibohøj  

Suppleant: Heidi Jul Pedersen 

 

9: Nyt fra DS v/ Ulrik Frederiksen: 

Ved OK 11/kommunaloverenskomst fik DS:  

 Sikring af realløn 2012  

 Generelle lønstigninger med 2,65 % 

 Fastholdelse af seniordage. 

 Bedre vilkår for TR´ere. (6 mdr. opsigelse). 

 Justering af MED-aftalen. 

 Socialt kapitel mht. flexjob + rettigheder. 

 Tryghedspulje: ved opsigelse, kan der ansøges om kr. 10.000,- til 

kompetenceudvikling,  

 individuel rådgivning, karrieresparring mv. 

DS fik ikke: 

 Den individuelle forhandlingsret for socialrådgiver klubberne ude i de enkelte 

kommuner. 

Organisationen forhandler: 

 Forhøjelse af grundløn 31 med kr. 2.000,- (00-niveau) 

 Fornyelse af fællesaftaler om lokal løndannelse. 

 Praktikvejledertillæg hæves til grundløn 37. 

 Styrkelse af aftalen om individuel kompetenceudvikling. 

 Indskrivning af supervision som anbefalet udviklingsværktøj. 

 Cand,soc´ere bliver omfattet af aftalen. 

Frivillighedsåret er skudt i gang. Satspuljen er afsat: 



 Hvor går grænsen til det frivillige arbejde? 

 Hvordan udnytter man samspillet? 

Nye politik-papirer:  

 Beskæftigelsespolitik 

 Socialpolitik 

 Rehabiliteringspolitik 

 Styringsparadigme. 

Det sker i DS: 

 Rekruttering af nye medlemmer. 

 Socialrådgiverdagene 2011. 

 

10: Faggruppens fremtidige arbejde – herunder seminar 2012: 

Det foreslås, at der laves lidt mere ”larm” for faggruppen. Evt. markedsfører faggruppen ude 

på skolerne.  

Tage stilling til om faggruppen skal være repræsenteret ved Brugernes Bazar. 

Oplæg omkring ”Frivilligt Arbejde” 2011.  

Oplæg omkring jura, der er målrettet vores område. Ofte er de kurser, der udbydes, meget 

målrettet Børn/Unge og Handicapområdet. 

 

11: Evt.: 

 Ingen bemærkninger til punktet eventuelt. 

 

 

 

Ref. Susanne Trillingsgaard 


