
Referat af generalforsamling i Traumefaggruppen d. 23.1.2013 
 
Ad 1) Marianne Jensen blev valgt som referent 
 
Ad 2) Lotte Ørgren blev valgt som dirigent 
 
Ad 3) Dagsorden blev godkendt 
 
Ad 4) Referat fra generalforsamlingen fra d. 23.1.1.2012 blev godkendt. 
 
Ad 5) Formand Margrethe Bennike  fremlagde bestyrelsens beretning. 

Der har været afholdt 2 medlemsarrangementer.  D. 23.3.12 med psykolog og specialist i 
psykotraumatologi Berit Rostbøll, hvor overskriften var .” Hvad gør arbejdet ved os” - 
om bla. traumatiserede flygtninge, sekundær traumatisering og modsatrettede krav. 
I september blev det afholdt et 2 dages internat, hvor temaerne var opdatering af 
relevant lovstof ved cand.jur. Susanne Bækgaard Holm samt traumatiserede flygtninge 
og arbejdsulykker ved socialrådgiver Lotte Fischer fra Dansk El-forbund.  
Det vurderes at være vigtigt at mindst en af de gange vi mødes årligt skal bestå af et par 
sammenhængende dage, for at få tid til at udveksler erfaringer.  
Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder og der er blevet udarbejdet høringssvar til 4 
lovændringer.   
Margrethe har deltaget i fælles formandsmøde i DS-regi og har ligeledes via DS deltaget 
i International konference i Stockholm. 
 

Ad 6) Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad 7) Der var ingen indkomne forsalg 
 
Ad 8) Af personlige årsager ønskede Annette, Lotte og Birgitte at trække sig. I stedet blev  

3 nye medlemmer valgt til bestyrelsen: Lis Kristiansen, Silja Bækmark Hjortvald og 
Johanne Gregersen. Lisbeth og Louise fortsætter som suppleanter. 
 

Ad 9) Forslag til temaer. 
- Undervisning i den nye pensionsreform 
- Vibeke Hallas, Mindspring 
- Hvordan kan vi komme på banen med, hvad vi kan fagligt i forhold til rehabilitering 

og hvordan kan vores viden bruges forhold til ressourceforløb? 
Kan vi evt. invitere nogle kommuner til at fortælle hvordan pensionsreformen 
udmønter sig konkret i deres kommune. Margrethe kontakter Ringkøbing / Skjern.  
Sidsel - Horsens og Tanja – Rudersdal.  
 

Ad 10) Intet under eventuelt. 
 
 

 
                                                                                           Marianne Jensen 
 
 



 
 
 
  


