
 Referat fra generalforsamling i faggruppen for    
Sygehussocialrådgivere den 13. marts 2015 i Nyborg  

 
Dagsorden: 

 
1. Formalia 
 
b. Valg af dirigent: Susanne Wiedemann 
c. Generalforsamlingen konstateres rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.  
d. Valg af referent: Jannie Friis  
e. Valg af stemmeudvalg: Lone Tværmose Clausen og Tove Willer Johansen 
 

2. Beretning v/formand Bente Knudsen.  

Bente Knudsen gennemgik beretningen. Det blev bl.a. fremhævet:  

• Vi er 214 medlemmer i faggruppen, hvilket er en lille stigning af medlemmer 
• Underfaggrupper har alle haft møde i år. 
• I bestyrelsen prioriteres bl.a. planlægning af Landsseminaret samt at bære vores 

praktikerviden videre til sekretariatet i DS. Der er et aktivt og godt samarbejde med 
sekretariatet. Derudover er der fokus på honoreringen af socialrådgiverydelser – der 
arbejdes på afholdelse af et kursus vedr. DRG takster 

• Der har været møde mellem DS og sundhedsministeren Nick Hækkerup. 
• Beretningen blev vedtaget og eftersendes til alle. 

3. Indkomne forslag:     

• Der var ingen indkomne forslag 

 

4. Regnskab og budget  

V/ kasserer Kirsten Møller 

 Regnskab og budgettet blev gennemgået. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  

5. Valg til bestyrelse    

Ikke på valg: 

Bestyrelsesposter: 

• Kathrine Heglund Veje - (pladsen er overtaget af suppleant Vibeke Blond) 
• Jannie Friis - Regionsjælland/børn 
• Kirsten Møller - Regionsyd onkologi/voksne 
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På valg:  

Bestyrelsesposter: 

• Bente Knudsen - Regionmidt reumatologi/voksne 
• Vibeke Blond – Regionsjælland/børn 
• Birgit Barnes – Regionsjælland/børn - genopstiller ikke 
• Anne-Marie Thomsen Sølvsten - Kong Christian X´s Gigthospital – genopstiller ikke 

Suppleanter: 

• Elin Ramsbøl – Regionmidt, neurorehabilitering, neurologi/voksne 

 

Kandidater: 

Bestyrelsesposter 
 

• Merete Gabay - Region H sjældne sygdomme børn/voksne 
• Lis Dillon - Regionsjælland spiseforstyrrelse børn/voksne  
• Vibeke Blond - Regionsjælland/børn 
• Bente Knudsen - Regionmidt reumatologi/voksne 

Suppleanter: 

• Elin Ramsbøl - Regionmidt neurorehabilitering, neurologi/voksne 
• Line Ratzer - RegionH smerte/voksne 

Alle vælges uden modkandidater. 

 

6. Eventuelt  

Intet til evt. 


