
 
Referat fra generalforsamling i faggruppen Beboerrådgivere 
mandag d. 22. januar 2018  
 
Afholdt i Beboerhuset Taastrupgårdsvej 131 A, 2630 Tåstrup 
 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Helle vælges som dirigent. Diana Christensen som referant.  

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet fra sidst er godkendt.  

 

3. Bestyrelsens beretning 

Formand Jytte Holst kommer med bestyrelsens beretning.  

Beslutningen på sidste møde var at arbejde med faggruppens synlighed, bl.a. med fokus på 
DS’ hjemmeside og en pjece. Der er ikke sket så meget. Det vil være en opgave, der går 
videre til den nye bestyrelse.  

Bestyrelsen har dog arbejdet med begrebet synlighed.  

Kirsten Nørregaard og Jytte Holst har været til møde i DS.  

Kirsten Nørregaard har deltaget i en faggruppeuddannelse, hvor temaet var stærke faglige 
fællesskaber og den socialfagpolitiske udvikling.  

Der er oprettet en lukket facebookgruppe for bestyrelser som et forum for 
faggruppebestyrelser i DS. Tanken er at man her kan dele viden, få inspiration og få nemmere 
adgang til at gå sammen om arrangementer.  

Diana Christensen har deltaget i folkemødet med aktiv deltagelse i socialfagpolitiske debatter 
mm.  

Der har været afholdt et bestyrelsesmøde i dec. 2018 med drøftelse af året, der er gået.  

Bestyrelsens beretning er godkendt.  

 
 

4. Regnskab for 2017 

Regnskabet er uddelt på mødet. Der er ingen kommentarer.  

 

5. Vedtægter  

På sidste møde blev det vedtaget at gå videre med forslag til vedtægtsændring. Efter drøftelse 
med DS har der vist sig at være problemer i den tidligere besluttede formulering. I stedet for 
foreslås og vedtages det, at der skal tilføjes, at man skal have tilknytning/interesse for 
beboerrådgivning i boligforeninger.  

 

6. Orientering fra DS 

Herunder en debat vedrørende Lars Løkkes udmelding om en forstærket indsats ift. 
ghettoer. Kommentarer til den diskussion, det har skabt – hvad bør DS melde ud om 
emmet? Der er også den mulighed, at vi selv tager nogle initiativer.  



Henrik Egelund Nielsen orienterer om DS’ arbejde.  

I korte træk nævner han:  

- Overenskomstforhandlingerne.  
- Fattigdom  
- Sverigemodellen i forhold til lavere sagstal, intensiv indsats og tættere opfølgning, også 

på andre områder end børne- og familieområdet. Bl.a. misbrugsområdet og 
handicapomådet. Han nævner konkrete kommuner, der arbejder med dette bl.a. 
Hjørring, Holstebro, Ballerup, Åbenrå og Silkeborg.  

- Unge kriminelle 
- Ghetto.  

 
Der er en drøftelse af emnet Ghetto ud fra statsministerens nytårstale. Henrik Egelund Nielsen 
går tilbage til DS med de input, han har fået fra drøftelse og melder herefter tilbage til os, 
hvad DS har brug for hjælp til. Vi har i faggruppen aftalt, at vi går tilbage og hører vores 
kolleger/organisationer. Hvilke muligheder har vi? Hvad kan vi stille op til i pressen. Alle giver 
besked til Diana Christensen på dch@randersbolig.dk  

Det besluttes at ghetto-drøftelsen skal være temaet for næste træf i marts 2018. Næste møde 
er aftalt til at være d. 12.-13. marts.  

 

7. Indkomne forslag: 

7.1 At formandens beretning indskrives i punktform i referatet. Det vedtages.  
7.2 Deltagelse i Folkemødet. Aktuelt udbyder de enkelte regioner et vist antal pladser til 

medlemmerne. Jeg ved kun, hvordan det foregår i nord, og der fordeles pladserne efter 
lodtrækning. Sidste år var det først til mølle. Jeg kunne godt tænke mig, at alle 
faggrupper i DS var repræsenteret, så vidt det er muligt. Hvad er holdningen til dette i 
faggruppen? Er det noget, vi skal gå videre med til hovedbestyrelsen? 

Henrik Egelund Nielsen orienterer om muligheder for at være aktiv deltagende på 
folkemødet med henblik på afholdelse af arrangementer mm.  

Vi aftaler, at bestyrelsen arbejder videre på en skrivelse til de 3 regionsbestyrelser som 
et forslag.  

 

8. Valg af bestyrelse 

Formand:  

Jytte Holst ønsker ikke at genopstille. Diana Christensen stilles op og vælges som ny 
formand.  

 

Bestyrelse:  

Kirsten Nørregaard genopstiller som bestyrelsesmedlem. Hun genvælges som 
bestyrelsesmedlem og kasserer.  

 

Suppleanter:  

Nomeda Ring stiller op og vælges.  

Abelone Asingh stiller op og vælges.  

 

mailto:dch@randersbolig.dk


Bestyrelsen består nu af Diana Christensen som formand, Kirsten Nørregaard som kasserer 
og bestyrelsesmedlem, Lene Kjærhus Sørensen som bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter 
Nomeda Ring og Abelone Asingh.  

Bestyrelsesmøderne forventes at være ca. 2 gange om året. Første møde vil være i 
forbindelse med forårstræffet i marts 2018.  

 

9. Eventuelt 

Der er ingen emner til eventuelt.  

 
 


