
Referat af generalforsamling for tortur- og traumebehandlere  

26. januar 2015 i København Ø 

 

1) Valg af referent: Karen Margrethe Korsholm 

2) Valg af dirigent: Johanne Gregersen 

3) Godkendelse af dagsorden: ok 

4) Godkendelse af referat fra generalforsamling 2014 

5) Formandens beretning; se vedhæftede bilag. Der udtrykkes tilfredshed med 
bestyrelsens arbejde. 

6) Regnskab: Lis Kristiansen har desværre meldt afbud. Margrethe Bennike gennemgår det 
regnskab, som Lis Kristiansen har tilsendt - vedhæftes 

Fra DS kommer der hvert år en grundbevilling på 25.000 kr. + 75 kr / medlem pr. 
1.9.2014 - i 2015 31,450 kr,, og derudover søges der om tilskud fra aktivitetspuljen til 
internat - uden denne bevilling kan internat ikke finde sted. Yderligere udgifter til 
undervisere, forplejning mm. 

7) Vedtægtsændring. Ny formulering af § 2 vedtages, så § 2 stk. 1 nu hedder: 

Faggruppen består af medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, der er ansat i 
institutioner / afdelinger, hvis hovedarbejdsområde er rehabilitering / behandling af 
traumatiserede flygtninge eller har faglig interesse indenfor området, jfr. I øvrigt § 35 i 
love for Dansk Socialrådgiverforening. 

 OBS: bør faggruppen i den forbindelse så også skifte navn fra Traume og 
torturbehandlere? Dette drøftes frem og tilbage, der er fordele og ulemper ved dette. Det 
besluttes, at man kan bringe det op på næste generalforsamling eller indsende forslag til 
navneændring til bestyrelsen, som kan foreslå det på næste generalforsamling. 

8) Valg: Silja Hjortvald og Johanne Gregersen genopstiller, Lis Kristiansen genopstiller 
ikke. Margrethe Bennike er ikke på valg. 

Bestyrelsen kan bestå af op til 6 personer plus 2 suppleanter. Der kan forventes to møder 
om året. 

Marianne Pørtner Jensen melder sig som suppleant.  Matilde Kromann-Larsen melder sig til 
bestyrelsen. Lis Kristiansen vil gerne forsat være kasserer uden fremmøde til 
bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsen består således af: 

Margrethe Bennike, KPTP Århus, formand 

Lis Kristiansen, AMC Nord Århus, kasserer uden fremmøde til bestyrelsesmøder 

Silja Hjortvald, RCT Jylland, Haderslev 

Johanne Gregersen, Dignity, København 

Matilde Kromann-Larsen, Region Hovedstaden - Psykiatrisk Center Ballerup - det akutte 
område 

Marianne Pørtner Jensen, Oasis, København - suppleant. 

9) Forslag til kommende arrangementer: 



- Mere om familiebehandling – Knud Eschen, ATT, Odense og Marianne Pørtner Jensen, 
Oasis foreslået, evt. update fra Anne Mette Breengaard, Dignity 

-  Brug af mentorer, erfaring med dette, viften af tilbud, gennemgang af jura. 

- Info om handicap området, både børn og voksne, serviceloven 

- Hvis kontantreform kommer – update på juraen 

- Samarbejde mellem beskæftigelse og behandlere – snitflader, hvad har vi brug for af 
hinanden? Det påpeges at dette kan man ”få” i integrationsgruppen, der er uenighed ift. 
idet denne faggruppe også har meget samarbejde med jobcenteret, hvordan skabe bedre 
samarbejde? Hvad er der af erfaringer? Evt. inviterer fra andre faggrupper med oplæg? 
Måske skal dette punkt begynde med at vi sætter tid af til at drøfte, det vi ser og oplever, 
evt. lave skriv til fagforeningen. 

Der var 30 deltagende. 

 


