
 

 

 

 

Referat af generalforsamling i faggruppen familiepleje- og 

tilsynskonsulenter  

Christiansminde, Svendborg den 21.maj 2015   

 

Dagsorden 

 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Kassernes beretning 

5. Valg (januar 16) 

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt (ideer til temadag) 

 

 

Valg af ordstyrer 

Eva Hoffmann valgt 

 

 

Valg af referent 

Signe Barild valgt.  

 

 

Formandens beretning 

Rikke berettede om året der gik. Vi er nu 118 medlemmer af faggruppen. Bestyrelsen har 

mødtes en del gange i løbet af året. Rikke har endvidere deltaget i møde med SL, da der 

var tanker om, at vi skulle indgå samarbejde med dem om temadage og den årlige 

konference. Vores forslag var, at deltagelse skal være udgiftsneutralt for begge 

faggrupper.  

Det har dog ikke været muligt. Begrundelsen fra SL er, at konferencen kun løber rundt 

økonomisk fordi ikke-medlemmer af SL betaler mere for deltagelse på konferencen end 

medlemmer gør.   

 

Bestyrelsen har møde igen med SL den 12. juni og vil prøve at finde en løsning, som er 

spiselig for begge parter. Eksempelvis, at de kommer gratis på de to temadage vi 

afholder, og at i kommer med til standartpris på konferencen.  

 

Bestyrelsen har endvidere afholdt to temadage i november 2014 og marts 2015 med 

psykolog Thilde Westmark. Der var over 100 tilmeldte begge dage. Vi planlægger ny 

temadag i november 2015.  

 

Kassernes beretning 

Susan fortæller vedr. økonomien, at det økonomiske grundlag udgør de 25.000 kr. som 

faggruppen modtager årligt samt 75 kr. pr medlem pr år. Derudover kan man søge 

aktivitetspuljen, hvilket bestyrelsen har gjort, og fik ansøgningen imødekommet.   

 

Faggruppen havde 8500 kr. i overskud i 2014, og det viste sig, at eventuelle restbeløb 

ikke kan overføres til næste regnskabsår, men tilbageføres til fagforeningen. Det vil 

bestyrelsen være opmærksom på fremover.   

 

Bestyrelsen har søgt igen i maj 2015. Det drejer sig om 21.000 kr. som vi ønsker at 

bruge på ny temadag i november.  

 

Valg 



 

 

Den siddende bestyrelse sidder til januar 2016. Alle ønsker at fortsætte. Jane Mannerop 

Wiid stiller op som bestyrelsesmedlem.  

 

Bestyrelsen blev genvalgt. Og Jane blev valgt som medlem nummer seks. Der er fortsat 

plads til en suppleant.  

 

Indkomne forslag 

Der foreslås, at generalforsamlingen fremover lægges i forbindelse med temadag i 

efteråret, hvor flere medlemmer er til stede. Forslaget blev vedtaget.  

 

Eventuelt 

 

Forslag til temaer til temadag i efteråret.  

 

John Zeuthen - neuropædagogik og med god forstand på plejefamilieområdet.  

 

Borås-modellen. Gerne praksiserfaringerne og især hvilken rolle spiller 

familieplejekonsulenten.  

Herning har mange erfaringer. Kolding har en model der ligner. 

 

Skriftlighed i familieplejekonsulentens arbejde herunder udarbejdelsen af 

statusbeskrivelser.  

 

Der opfordres til at medlemmerne kontakter bestyrelsen, hvis man har andre god ide til 

foredragsholder.  

 

 

 

Referent/Signe Barild, suppleant.  

 


