
Referat fra Generalforsamling i Faggruppen af Socialrådgivere 

Socialrådgiveruddannelsen Århus den 23.aug.2012 

1. Godkendelse af referat: 

Kasserens beretning tilføjes som nyt punkt 4 

LVE foreslår en ”Hvordan går det hos os hver især” runde under eventuelt 

 

2. Valg af ordstyrer: Per Westersø 

Valg af referent: Tilde Østergaard Sørensen 

 

3. Formandens beretning v/ Mette Spendrup 

Siden sidst: Sidste års sommermødetema var etik. På trods af, at hovedtaleren Jørgen 

Husted ikke kom, var det en dag med entusiasme og energi i de faglige diskussioner og 

erfaringsudveksling (så meget,  at vi helt glemte at holde generalforsamling) 

Årets tema blev besluttet på et efterfølgende bestyrelsesmøde. 

 

Flere bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke på de samme poster, så vi håber på nye 

kræfter i bestyrelsen. 

 

Spørgsmål/diskussion: 

- Ærgerligt, at der ikke deltager en DS repræsentant på sommermødets 2. dag, da 

temaerne for dagen er relevante ift. en forståelse af vores arbejdssituation 

- Vi er ikke som faggruppe repræsenteret i Uddannelsesudvalget. Den nye bestyrelse 

opfordres til at bringe dette videre 

4. Kasserens beretning:  

Vi har overskud 

Regnskab udleveret som bilag – og godkendt 

 

5. Valg til bestyrelsen: 

 Mette Spendrup (Via) 

 Kirsten Ovesen (UCL) 

 Gitte Duus (AAU) 

 Tine Nielsen (UC Syddanmark) 

 Sabina Jæger (UC Syddanmark) 

 Metropol Klubben (vi afventer om nogen ønsker at opstille) 

 

Suppleanter: 

 Linda Sørensen (UCL) 

 Maja Juul Olsen (Via) 

Det opfordres til, at der er en kontaktperson på hvert uddannelsessted 

 

6. Næste års arbejde: 

Odense vil gerne være værter 

(Og har næsten lovet en sejltur på Odense Å) 



 

Emner/temaer?  

Det aftales, at vi diskuterer næste års tema inden vi tager afsked med hinanden på 

sommermødets dag 2. 

 

7. Eventuelt:  

Hvordan går det hos os? Hvert uddannelsessted fortæller kort.  

 

 

 

Bestyrelsen holdt møde den følgende dag og konstituerede sig som følgende: 

Bestyrelsen: 

 Kirsten Ovesen (UCL): Formand 

 Sabina Jæger (UC Syddanmark): Kasserer 

 Mette Spendrup (ViAUC): Bestyrelsesmedlem 

 Gitte Duus (AAU): Bestyrelsesmedlem 

 Tine Nielsen (UC Syddanmark): Bestyrelsesmedlem 

 Metropol Klubben (vi afventer om nogen ønsker at opstille) 

 

Suppleanter: 

 Linda Sørensen (UCL) 

 Maja Juul Olsen (ViAUC) 

 

Endvidere blev det aftalt på bestyrelsesmødet at næste års generalforsamling og sommermøde 

bliver den 22. og 23. august 2013 i Odense. 


