
 

Referat af generalforsamling i faggruppen Boformer for hjemløse i 

Middelfart den 14.marts 2013 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg referent 

3. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2012 

4. Formands beretning 

5. Regnskab 2012 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Evt. 

 

 

AD 1 

Kristina Krohn, anbefalet af bestyrelsen. 

 

AD 2 

Marianne Bang Friis, anbefalet af bestyrelsen. 

 

AD 3 

Godkendt, dog med anmærkning om at link til referatet fremadrettet bliver sendt 

ud sammen med indkaldelsen til næste år.  

 

AD 4 

Mette Mithi kommenterer på Majbritt Berlaus oplæg vedr. det store 

reformarbejde der pt. er i gang. Mette husker os på, at til trods for de svære 

økonomiske vilkår, så er det den menneskelige kontakt der bærer arbejdet.  

 

AD 5 

Regnskab gennemgået af Susanne Rydahl og godkendt.  

 

AD 6 

Ingen indkomne forslag. 

 

AD 7 

Valg til bestyrelsen; Kristina, Susanne og Mette Mithi er på valg. Kristina og 

Mette Mithi genopstiller og Susanne ønsker ikke genvalg (Tak for din indsats!). 

Følgende ønsker at stille om som som kandidater til bestyrelsesposterne; Karina 

Rohr, Camilla Clausen og Gitte Østerberg. Der skal være 5 til bestyrelsen og 1 

suppleant. Marianne Bang Friis og Maria Lund Madsen er ikke på valg. 

 

Valg til bestyrelsen blev Kristina Krohn, Skovvang (genvalg), Karina Rohr, 

Roskildehjemmet og Camilla Clausen, Lænke Ambulatoriernes Pensionat, 

Glostrup og som suppleant Gitte Østerberg, Forsorgscenter Sydfyn. 

 

AD 8 

- Diskussion om indhold af seminar til næste år. Der bliver bl.a. 

foreslået, at vores arbejde med opholdsplaner kunne være et relevant 

emne. Vi vil her have mulighed for at sparre og hente inspiration hos 

hinanden.   

 

- Snak om hvordan vi får fat i vores kollegaer derude på de andre 

forsorgshjem og hvad er årsagen til de fravælger seminar mv. Ud af ca. 



142 medlemmer er vi jo ikke andet en knap 20 tilmeldte til seminaret. Det 

kan evt. overvejes om dagene skulle deles op, så det ikke længere ville 

være med overnatning osv.  

 

 

Marianne Bang Friis/ref.  

 


