
 

 

Referat Generalforsamling Handicapfaggruppen 13. marts 2014 

 
1. Valg af ordstyrer: 

Jens Tamborg blev valgt. 
 

2. Valg af referent: 

May-Britt Søndergaard blev valgt. 
 

3. Bestyrelsens beretning fremlagt af formand Bente Elton Rasmussen: 

 
I forlængelse af sidste års konference hoppede den nye bestyrelse i arbejdstøjet fik planlagt 
årets kommende møder.  
Den 12. april 2013 startede vi så for alvor op. Et godt og intensivt møde, hvor vi brugte tiden 
på at lære hinanden at kende, evaluere konferencen 2013, havde en kort snak om 
konferencen 2014 og drøftede, hvad vi fremover gerne ville arbejde med. Det fremtidige 
arbejde fik vi diskuteret sammen med konsulent Mette Berthelsen fra DS og næstformand 
Niels Christian Barkholt.  
Det blev aftalt et fælles ”afklaringsmøde” ift. aktuelle emner, problemstillinger og udfordringer 
på Handicapområdet. Mødet blev aftalt til 14. juni 2013. Mødet blev dog udsat – og jeg kan 
afsløre, at det stadig ikke er afholdt, men det er på ”to-do-listen”. 
I foråret 2013 blev der også nedsat en arbejdsgruppe i DS regi ift. Børneområdet – under 
ledelse af næstformand Niels Christian Barkholt. En spændende arbejdsgruppe, hvor vi i 
Handicapfaggruppens bestyrelse blev inviteret til at deltage. Vi i bestyrelsen udpegede Jon 
Kristmundsson, som repræsentant. Og ifølge Jon har det været et spændende arbejde. 
Mandag den 13. maj havde jeg så min første helt officielle opgave som formand. Her skulle jeg 
nemlig deltage i fællesfaggruppeformandsmøde i Toldbodgade i København. En god og lærerig 
dag, hvor alle faggruppeformændene, DS’s formand og næstformand, regionsformændene og 
DS’s sekretariat var til stede. Der blev udvekslet erfaringer, succeser og udfordringer ift. de 
forskelle faggrupper, der blev orienteret om DS, planer og visioner og 75 års jubilæet for de 
første uddannede socialrådgivere 12. maj 1938 blev fejret! Og vi i faggrupperne fik ros – og 
når jeg siger ”VI”, så mener jeg ikke kun bestyrelserne, men alle os menige og arbejdende 
socialrådgivere! Ros for at kunne levere kvalificeret og praksisnær viden til DS, som kan 
bruges i DS’s politiske arbejde. En ros til OS praktikere! Så tag den ros til jer – den er 
velfortjent!  
I juni havde vi bestyrelsesmøde igen. Her kom vi for alvor i gang med planlægningen af denne 
konference. Vi fik smidt forslag om emner og indhold på bordet – og havde mange gode 
drøftelser ift., hvad vi ville. Drøftelser, der hen over sommeren affødte konkrete aftaler med 
oplægsholdere og idéer til workshops og paneldeltagere. OG vi traf her den endelige afgørelse 
om, at vi i 2014 skulle prøve noget nyt! Vi skulle flytte – fra Fuglsangcenteret her til Kryb i ly 
kro. Vi var godt klar over, at nogle af vores trofaste deltagere ville undre sig over beslutningen 
– og det har bestemt ikke været fordi vi ikke har været glade for Fulgsangcenteret og den 
betjening og service vi har modtaget der! Men da det viste sig, at vi kunne spare en hel del 
penge ved at afholde vores konference her, besluttede bestyrelsen, at ”kryb i Ly skulle have en 
chance. OG hvad I tænker om stedet, må I meget gerne notere i evalueringen.  
På augustmødet kunne vi så næsten stykke et ”færdigt” og synes vi selv godt program 
sammen. Og der blev fordelt hjemmeopgaver ift. videre planlægning. 
Oktober bød også på en meget spændende opgave for mig. Det var dels pga. min egenskab af 
formand for bestyrelsen, men også qua mit daglige arbejde, som socialrådgiver i et tværfagligt 
rehabiliteringscenter, at jeg blev indbudt til en ”ressourcegruppe” vedr. koordinerende og 
rehabiliterende arbejde på beskæftigelsesområdet. Flere faggrupper var repræsenteret – 
beskæftigelse, handicap, psykiatri, botilbud, fagbevægelsen mf. En spændende og lærerig dag, 
hvis DS igen roste os for at kunne komme med brugbare input og eksempler fra 
virkeligheden!! 
Vi kan også i bestyrelsen prale af deltagelse i Socialrådgiverdage 2013. Et par spændende, 
visionære og innovative dage med fagkolleger fra nær og fjern. 
Ind i mellem vores møder er vi i bestyrelsen også blevet kontaktet flere gange ift. høringssvar 
– og senest har vi fået en henvendelse ift. nye vejledende sagstal på såvel børnehandicap- 



som voksenhandicapområdet. Så ingen tvivl om, at vi bliver inddraget og hørt.  
Vi praler altid af, at konferencen her er faggruppens flagskib – vores stolthed. Det er også den 
nuværende bestyrelses opfattelse. Derfor blev vi også lidt slukørede, da vi så antallet af 
tilmeldte til konferencen i år. Vi synes selv, at vi har fået strikket en spændende og relevant 
program sammen! I der er mødt op, skal naturligvis ikke klandres for andres manglende 
tilmeldinger. Vi er MEGET glade for at se jer – både de kendte og de nye! OG vi håber, at I vil 
drage herfra i morgen med en masse positive indtryk fra dette års konference – og 
forhåbentlig allerede nu sætte kryds i kalenderen til næste års konference og tage flere af 
jeres kolleger med.  
Det var vist det for formanden i denne omgang. Men jeg vil da lige benytte lejligheden til at 
takke min bestyrelse for et godt samarbejde i det forgangne år. Det har været skønt at 
arbejde sammen med jer. Jeg synes, at vi har haft en god og bred bestyrelse. Vi kommer vidt 
forskellige steder fra – og det er fra min synsvinkel gået op i en højere enhed. Så TAK til jer!  

 
Beretningen godkendes af generalforsamlingen. 
 

4. Fremlæggelse af regnskab: 

Kasserer Lars Todbjerg fremlagde regnskabet. Regnskabet kan findes under 
handicapfaggruppens side på DS-hjemmeside.  
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.  
 

5. Indkomne forslag: 

Forslag pålagt fra DS ift. vedtægtsændringer.  
Forslag om, at samtlige medlemmer af DS fremover kan blive medlem af en faggruppe. 
Således ingen afgrænsninger i medlemsskabet af en faggruppe, som der har været 
tidligere i form af arbejdsområdetilknytningen.  
 

Der blev inden afstemning talt på generalforsamlingen for/imod ændringerne. Der blev ved 
afstemning ved håndsoprækning et flertal for at stemme imod forslaget. Stemmetæller var 
Karen Kokholm og Mette Hansen.  
 

6. Valg til bestyrelsen:  

På valg er Marianne, Bente, Peder, Lars. Alle ønsker genvalg.  
Alle blev genvalgt.  

 


