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Referat af Generalforsamling 
SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRAÅ DGIVERE 
Odense Zoo d. 18.01.2018 
 
Ordstyrer: Anne-Marie Wulf 
Referent: Rikke Ludvigsen  
 
Deltagere: 15 
 
Formandens beretning for 2017 fremlægges til godkendelse  
Fremlagt af formand Birgitte Junø. 
 
Året har været præget af 3 udskiftninger efter, at flere er stoppet 
som selvstændige i det forgange år, hvilket man har kunne 
mærke lidt på kontinuiteten. Ellers har det været et godt, positivt 
og aktivt år præget af højt humør.  
 
Ea og Birgitte har været på DS Grunduddannelse i 
bestyrelsesarbejde med andre faggrupper. Der har været stor 
tilgang af medlemmer med 10 op til 89, hvilket kan ses som 
resultatet af flere års bestyrelsesarbejde, hvor vi er kommet 
mere ud i landet og dermed har kunne nå bredere ud.  
 
Årets startede med Generalforsamling og en halv temadag med 
Lester Johannesen-Henry omkring Mental robusthed, hvilket var 
en super god dag med et meget aktuelt emne. 
 
Der har været netværksarrangementer i hele landet gennem de 
sidste 2 år placeret i Kolding, Århus og Roskilde med fremmøde 
med 5- 7 medlemmer udover bestyrelsesmedlemmer Der har 
været gode tilbagemeldinger på møderne, men ingen lokale 
netværk blev dannet. Bestyrelses har besluttet ikke at gå videre 
ad den vej, da det er ressourcekrævende. 
 
På sommertræffet på Bjørnø gik alt op i en højere enhed. Der var 
Etik på programmet og Niels Christian kom en hel dag, hvilket 
var meget værdsat af deltagerne. Der var gode drøftelser om etik 
med fokus på vigtigheden af respekt for hinanden og holde en 
åben og undersøgende dialog.  
 
Der var også fokus på, hvad kan DS gøre for os og hvad kan vi 
berige DS med? Det var en dejlig dag med gode sociale 
aktiviteter også.  
 
På Socialrådgiverdagene var det energigivende at være sammen 
med så mange fagfæller. Det var berigende at høre de gode 
historier. Sektionen havde en stand for at synliggøre os og der 
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var materiale med fra ca. 10 medlemmer. Det var en god 
velbesøgt stand, blandt andet kom Dragana Radic fra 
efteruddannelsesafdelingen på Via University College København, 
som gav udtrykt for et behov for gæstelærere. Sektionen havde 
også en velbesøgt workshop ”Flugt eller passion?” Vi var flot 
repræsenteret på socialrådgiverdage generelt med flotte 
velbesøgte workshops fra Tommy, Ea, Birthe, Birgitte og Anne-
Marie. 
 
Mentorordningen fungerer og bliver brugt moderat af nye 
selvstændige på vej. Det startede som forsøgsordning, men det 
er nu besluttet at gøre den permanent.  
 
Vi er ikke så synlige på hjemmesiden, men der er stor aktivitet 
på facebook gruppen. Birthe har lagt et stort arbejde med at luge 
ud i den og tager godt imod nye. Bestyrelsens hensigt er også at 
komme på LinkedIn. Der er også fokus på at byde alle nye 
medlemmer i sektionen ordentlig velkommen, så de bliver 
kontaktet personligt af en fra bestyrelsen.  
 
Hovedbestyrelsen har prioritereret Sektionen som en del af 2022-
strategien og der er udviklet projekt, hvor der er god mulighed 
for at gøre sektionen gældende. Det fortsættes over de næste år.  
 
Beretningen er godkendt  
 
 
Regnskab 2017 fremlægges til godkendelse  
Regnskab fremlagt af Kasserer Birthe Møller.  
 
Budget bliver vedtaget for 2 år af gangen, dvs. 2017 og 2018 
hænger sammen. Man kan ikke overføre overskud for det første 
budget år til det andet, men kan godt dække underskud for 
første år med andet års budget. Derfor har bestyrelsen 
underbudgetteret for 2017 med et budget på 126.000 kr. for 
2017 og for 2018 169.000 kr.  
 
Der har været et lavere forbrug til bestyrelsesmøderne end 
budgetteret, fordi bestyrelsen ikke har været fuldtallig på 
møderne, bestyrelsen har været centreret på Fyn og Jylland og 
det har givet mindre omkostninger til transport, 
bestyrelsesjulefrokost blev aflyst samt 2 møder blev holdt privat.  
 
Netværksarrangementer medførte mindre forbrug pga. aflysning 
af et arrangement og pga. gratis lokaler i Roskilde.  
 
Socialrådgiverdage blev billigere, fordi 3 bestyrelsesmedlemmer 
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lavede workshop og bestyrelsen havde en 1 workshop, hvilket 
gav 4 fripladser og dermed kun 1 betaling. 
 
Diverse posten blev større pga. køb af bøger og materiale til 
temadag i forlængelse af GF i januar 2018. 
 
Bjørnø arrangementet blev dyrere end planlagt, fordi der var 
penge til at gøre det bedre 
 
Overskud på 11.225.27 som blev tilbageført til DS og som ikke 
kan overføres til næste år pga. fordelingen af budgetår.  
 
Regnskabet er godkendt 
 
 
 
 
Forslag til handleplan for 2018 fremlægges til godkendelse 
 
Næstformand Susan Ann Henderson fremlagde følgende 
prioriterede områder:  
 
At have fokus på etikken og fortsætte drøftelser fra sidste års 
sommertræf på Bjørnø.  
 
At arbejde videre med 2022-projektet og hvordan sektionen kan 
blive mere synlige i DS regi. 
 
At fokusere mere på temadage, som rammer bredt i forhold til 
det fælles at være selvstændige. 
 
At arbejde videre med øge synligheden gennem de sociale 
medier, da man kan se indsatsen virker i forhold til 
facebookgruppen og få lavet en LinkedIn side.  
Herudover ønskes fokus på at øge synligheden i forhold til de 
kompetencer og innovationer som gruppen repræsenterer.  
 
At gentage Bjørnø Sommertræf og arbejde videre på at skabe en 
tradition  
 
At arbejde videre med, hvordan vi bruger hinanden til at styrke 
hinanden i fællesskabet, f.eks. mentorordning, networking i 
forbindelse med temadage osv.   
 
At deltage i Repræsentantskabsmøde i DS i november 2018.  
 
Handleplanen er godkendt. 
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Budget 2018 fremlægges til godkendelse 
 
Kasserer Birthe Møller: 
 
Der er blevet betalt 20000 kr. til GF og temadag 2018 af 
budgettet 2017 og herudover afsat 50.000 kr. baseret på et håb 
om 25 deltagere i Odense Zoo. 
Med ”kun” 15 deltagere er det højt sat, så der bliver overskud til 
andet i løbet af 2018.  
 
Bestyrelsesmøder er budgetteret efter at være fuldtallige igen i 
år.  
 
Budgettet er vedtaget  
  
 
Behandling af øvrige fremsendte forslag  
Der er ingen indkomne forslag  
 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og højst 2 suppleanter: 
Lone Jensen for 2-årig periode  
Tommy Smidt Jochim-Vitcetz for 2-årig periode 
Iben Pytlick Plamboeck for 2-årig periode 
Eva Terkelsen – for 1-årig periode  
 

1. Suppleant Mia Sidenius Brøner 
2. Suppleant Anne-Marie Wulf  

 
Eventuelt  
 
Input til temadage: 
 
Hvordan optimerer du din forretning? 
LinkedIn/Facebook kurser  
Budskabstræning/one-pager 
Branding & marketing – f.eks. ved Lahme,  
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Sektionens medlemmer kan vidensdele med alle erfaringer i 
små/korte oplæg 
Ansøgninger til fondsmidler og/eller satspuljemidler samt 
fundraising generelt 
 
Emner til drøftelser i netværket: 
 
Danmarks kort med viden om, hvad rører sig i de enkelte 
kommuner  
Tematiserede netværksgrupper i et digitalt rum, f.eks. via Skype 
At få de fora mellem os til at spille bedre sammen 
Pixi-bog/manual til facebook siden  
 
 
Den nye bestyrelse består af:  
Ea Lundsten - Formand 
Susan Ann Henderson - Næstformand 
Eva Terkelsen - Kasserer 
Lone Jensen  
Tommy Smidt Jochim-Vitcetz  
Iben Pytlick Plamboeck  
Eva Terkelsen  
 

1. Suppleant Mie Sidenius Brøner 
2. Suppleant Anne-Marie Wulf  

 
 
Referent Rikke Ludwigsen 


