
Referat fra generalforsamling i faggruppen af socialrådgivere  

ansat i retspsykiatrien, afholdt den 14. september 2017 i Middelfart 

 

1. Valg af ordstyrer – Nanna 

2. Valg af referent – Mette 

3. Godkendelse af referat fra seneste generalforsamling den 12. maj 2016 – godkendt 

4.  Årsberetning ved formanden – se bilag 1 

5. Gennemgang og godkendelse af budget/regnskab – Malgorzata gennemgik regnskabet, som 
blev godkendt af generalforsamlingen 

6. Socialrådgiverdage / Workshop 2017 – Tommy, Else Marie fra faggruppen og Jette og Liv 
fra Kompetencecenter Region H tager af sted.  Jette og Liv holder oplæg og Tommy og Else 
Marie svarer på spørgsmål ud fra praksiserfaring.  Der er afsat 45 minutter til workshoppen og 
derefter afholdes der reception i forhallen. Else Marie har indsamlet stillingsbeskrivelser fra de 
forskellige arbejdssteder og Liv og Jette indsamlede under faggruppedagene spørgeskema-svar 
mhp. oplægget til workshoppen. Vi opfordres til at give besked til Else Marie, såfremt vi har 
input/gode ideer til workshoppen. Stor opbakning til de fire ift. at være aktive på 
Socialrådgiverdagene. 

Tilmeldingen til Socialrådgiverdage 2017 sker via DS' hjemmeside. 

7. Rækkefølge i forbindelse med afholdelse af seminar – Else Marie har fundet gamle referater 
fra tidligere faggruppemøder/klub-møder bl.a. en liste over rækkefølgen. Heraf fremgår det, at 
Glostrup og Klinikken i Kbh. skal afholde seminar i 2018. Klinikken vil gerne afholde seminaret 
alene (pga. besvær med koordinering imellem de to steder). Der er diskussion om, hvorvidt 
der så i 2019 også skal afholdes på Sjælland.  

Der er enighed om, at seminaret afholdes den første torsdag/fredag i maj måned.  

8. Valg – Pia Bøgh og Malgorzata Nordborg modtager ikke genvalg og takkes med klap og en 
kurv for den store indsats de har lagt i bestyrelsesarbejdet igennem en del år.  

Der blev i overensstemmelse med vedtægterne afholdt valg hvor Stine Wising, Ninna Sarup og 
Jimmy Nielsen stillede op og blev valgt. Bestyrelsen konstituerer sig (2 bestyrelsesmedlemmer 
og 1 suppleant) ved næste bestyrelsesmøde. Herudover består bestyrelsen af formand Else 
Marie Kjær, bestyrelsesmedlem Mette Sand og suppleant  . 

9. Indkomne forslag – intet 

10. Evt. – intet. 

Referent Mette Korsgaard Sand 

 


