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Dagsorden: 

1. Formalia 

a. Velkomst  

b. Valg af dirigent: Jona  

c. Godkendelse af indkaldelse  

d. Valg af referent: Jannie Friis og Anna Bak  

Valg af stemmeudvalg: Vibeke og Sigrund  

 

2. Beretning v/formand Bente Knudsen. 

  Bente Knudsen gennemgik beretningen, der blev uddelt i kopi. Beretningen blev vedtaget.  

Det blev bl.a. fremhævet: 

• Vi er en lidt lille medlemsstørrelse, på 205 medlemmer I sygehusfaggruppen.  

• Vi ønsker et tæt samarbejde med DS.  

• Vi har fået ny konsulent I år, Mette Bertelsen, som nu er gået på barsel. Der er kommet en ny 
konsulent, Liv Hansen, i barselsperioden.  

• Der har været afholdt møde mellem Niels Barkholt, Mette Bertelsen og Bente Knudsen vedr. 
forløbsprogrammer. 

• Høringer i en række love.  

• Brug gerne mailinglisten til vidensdeling og spørgsmål til kollegaer mhp. at styrke netværket 

• Fremtidigt arbejde ift. udskiftning i bestyrelsen. 
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3. Indkomne forslag:    

Forslag fra hovedbestyrelsen til ændring af standardvedtægter. Ændringen indebærer, at samtlige 
medlemmer af DS kan blive medlem af en faggruppe. Der er således ingen afgrænsninger i 
medlemskabet af en faggruppe, som der har været tidligere i form af arbejdsområdetilknytningen.  

Nuværende formulering: “Faggruppen består af aktive medlemmer af Dansk 
Socialrådgiverforening, der er ansat ved______ jf. I øvrigt § 39 I Love for Dansk 
Socialrådgiverforeningen” 

Ny formulering: “Faggruppen består af aktive og passive medlemmer samt studentermedlemmer jf.: 
I øvrigt § 39 I Love for Dansk Socialrådgiverforening” 

Forslaget blev drøftet og vedtaget 

 

4. Regnskab og budget  

V/ Bente Knudsen.  Regnskab og budgettet blev gennemgået. Generalforsamlingen godkendte 
regnskabet.  

 

5. Valg til bestyrelse    

På valg:  

Anna Bak – modtager ikke genvalg 

Helga Nissen – modtager ikke genvalg 

Jannie Friis – modtager genvalg    

Suppleanter:  

Kathrine Heglund Veje – modtager genvalg  

Bente Toht Mouritzen – modtager ikke genvalg  
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Kandidater: 

Kathrine Veje – vælges som bestyrelsesmedlem 

Jannie Friis – genvælges som bestyrelsesmedlem 

Kirsten Møller, Vejle – vælges som bestyrelsesmedlem 

Elin Ramsbøl, Hammel – vælges som Suppleant 

Vibeke Blond, Næstved – vælges som suppleant 

Alle vælges uden modkandidater 

 

6. Eventuelt 

Drøftelse af hvordan fremtidige Seminarer evt. kan afholdelse. 

Drøftelse af muligt referat, om hvad der sker i underfaggrupperne. 


