
 
Referat fra generalforsamling i faggruppen af socialrådgivere i fagbevægelsen, 
torsdag den 30.oktober 2014.  
 

1. Dagsorden godkendt 
2. Dorthe Pripp valgt til ordstyrer 
3. Lone Harders valgt som referent 
4. Formand Rikke Helk fremlagde bestyrelsens beretning, der også var udleveret 

skriftligt på generalforsamlingen.  Som supplement og uddybning tilføjede 
Rikke: 

- Der har været travlt i bestyrelsen. 
- Faggruppen er en superaktiv gruppe – gode til at give tilbagemeldinger 

f.eks. i forhold til høringer. 
- Bare godt at mailliste bliver brugt – bliv ved med det! 
- Omkring synlighed, opfordrede Rikke til, at mailinglisten blev brugt, 

hvis man eksempelvis var interviewet til radio/tv med oplysning om 
hvornår det blev sendt – interessant og til inspiration for alle. 

- Tak for stemmerne til DS bestyrelse. Rikke vurderer, at vi har problem 
i forhold hvilket billede andre i DS, har af os. Vi må blive bedre til at 
vise udadtil hvad vi er for en flok. 

Beretningen blev godkendt. 
 

5. Regnskab og budget. 
Kasserer Stephan Petersen gennemgik regnskab og budget, hvoraf noget var 
udleveret. På trods af mystisk udfald af en linje i det udleverede budget, blev 
både regnskab og budget godkendt. 

 
6. Valg af bestyrelse: 

5 fra bestyrelsen genopstillede: 
Rikke Helk 
Stephan Petersen 
Ditte Marie Plovmand 
Helle Secher 
Lotte Fischer 
 
Der manglede herefter to nye supleanter og der var lige præcis 2 der gerne ville 
stille op: 
Kim Lyhne 
Lisbeth Byg 
 
Der var ikke flere forslag og de syv ovennævnte blev valgt. 



7. Reorganisering af seminar-ansvarlige. 
Bestyrelsen fremlagde forslag om at ændre grænserne for planlægning af 
seminarer, idet flere Faggrupper har meldt fra. De har ikke fornødne kræfter til 
at planlægge og gennemføre. Fyn der har arrangeret dette seminar, planlægger 
også det næste.  
 
Bestyrelsens forslag gik på at dele landet op i 5 seminar grupper: 
Jylland deles i to : Skanderborg og nordpå  og Horsens og sydpå. 
Fyn en gruppe for sig selv.  
Sjælland deles i Hovedstadsområdet og resten af Sjælland. 
 
Bestyrelsen vil efterfølgende udarbejde en plan for hvornår de enkelte 
seminargrupper står for planlægning og gennemførelse. Det blev understreget 
at den nye inddeling alene gælder planlægning af seminarer. Ud over denne 
opgave, organiserer man sig som det passer bedst rund omkring. 
 
Der var en del diskussion omkring forslaget, der var bekymringer omkring at 
det blev store geografiske områder i Jylland, der var forslag om at dele den 
nordlige del af Jylland ved en lodret linje, der var nogen der mente forslaget 
skulle trækkes, der var en der mente, at der i København var så mange hoveder, 
at man kunne stille med to seminariegrupper. 
 
Bestyrelsen fastholdt forslaget med den garanti, at såfremt forslaget blev 
vedtaget, så arbejdes der videre i de enkelte seminar-grupper mhp på at udvikle 
på den mest hensigtsmæssige sammensætning. 
 
Bestyrelsens forslag blev vurderet som det mest vidtgående, hvorfor det først 
blev sat til afstemning. 
 
Forslaget fra bestyrelsen blev vedtaget. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
Referent Lone  


