
Bestyrelsens beretning 2017 

 

Årets højdepunkt til sådan en generalforsamling, det er naturligvis 
bestyrelsens beretning. Og I skal selvfølgelig ikke skuffes – jeg har samlet op på årets 
gang.  

Det konstituerende møde forløb gnidningsfrit ift. valg af formand og kasserer. Både Lars og 
jeg blev genvalgt – enstemmigt, uden modkandidater. Vi kunne også tage imod 2 nye 
bestyrelsesmedlemmer – Ellen og Vibeke. Også det forløb heldigvis gnidningsfrit. Det har 
været dejligt med nye input fra jer. 

I foråret 2016 inviterede DS til workshop for faggrupperne i Odense – der var inviteret 2 
bestyrelsesmedlemmer fra hver faggruppe. Jeg deltog som repræsentant for 
handicapfaggruppens bestyrelse. Formålet var networking, erfaringsudveksling og udvikling 
af faggrupperne. DS har i deres DS 2022 plan også fokus på, hvilken rolle faggrupperne kan 
og skal spille – ”Fremtidens Faggrupper” er arbejdstitlen. Og her inddrager de heldigvis os. 
Tidligere har vi faggruppeformænd været samlet hos DS i Toldbodgade, og så har den stået 
på ”gensidig orientering”. Denne gang blev vi delt op i 2 forskellige workshops, hvor vi i den 
ene havde fokus på succeser og udfordringer, og hvor vi i den anden havde fokus på 
fremtiden og muligheder for at gribe bestyrelsesarbejdet anderledes an. Vi fik inspiration – 
både fra DS og fra de andre faggrupper. Som opfølgning på dagen har 
faggruppebestyrelserne i efteråret haft besøg af 2 konsulenter fra DS, og vi er blevet tilbudt 
endnu et møde her i foråret.  

Vi er også i bestyrelsen blevet kontaktet af en journalist fra Socialrådgiveren ift. at komme 
med input til et kommende tema nr. med fokus på socialrådgivere på handicapområdet, 
udfordringer, lovgivning mm. Og faktisk er vi så heldige, at vi hele dagen i dag har haft 
besøg af Susan fra DS, som nogen af jer forhåbentligvis har snakket med. Så hold øje med 
Socialrådgiveren – nu er er det vores tur til at være i fokus. Apropos linselus, så må jeg jo 
også indrømme, at jeg også har optrådt i Socialrådgiveren i årets løb. Her handlede det nu 
mere om mig og mit arbejde, men jeg fik da også mulighed for at få sneget 
handicapfaggruppen ind i artiklen. Lidt omtale er bedre end slet ingen omtale.  

Ift. lovgivning, så har vi selvfølgelig også været inddraget ift. høringssvar. Dette primært i 
relation til ændringerne i Serviceloven på voksenområdet, forebyggelse af vold på bosteder 
samt idékatalog ift. mere tillid i sagsbehandlingen.  

Vi har også i det forgangne år prioriteret at sende et par bestyrelsesmedlemmer af sted på 
VISO konference i december 2016. En god mulighed for at blive klogere og få inspiration til 
kommende konferencer – til gavn for jer.  

For det er jo jer, at vi som bestyrelse er repræsentanter for. Og vi vil gerne endnu mere i 
dialog med jer. Derfor forsøger vi også at inddrage jer via vores facebookside. Som I 
forhåbentlig også opdagede, så udloddede vi en gratis plads på dette års konference for at 
lave lidt reklame om siden.  

Vi har også haft jer meget i tankerne ift. en henvendelse fra de 3 regionsformænd. De har 
nemlig tilbudt mulighed for samarbejde med faggrupperne ift. lokale arrangementer. Det 
vender jeg mere tilbage til under punktet ”indkomne forslag”.   

Og så er det vist tid til at sige pænt tak til min nuværende bestyrelsen. Vi har haft mange 
gode drøfter på vores møder, vi har arbejdet, vi sendt mange mails og vi har grinet 
sammen. Men vigtigst af alt – så har vi sammen fået planlagt denne konference. Godt 



arbejdet alle sammen. Tak for jeres indsats. Og tak til alle jer, der er mødt op til vores 
generalforsamling her i dag – huske, at det er jer, vi arbejder for. Og det ment i positiv 
forstand. Kom til os, spørg os, brug os og bidrag med jeres viden og erfaringer. Vi er en 
stor faggruppe – og det må gerne være synlig.  

 

Er der spørgsmål til ovenstående eller bestyrelsen i det hele taget, står bestyrelsen 
naturligvis til rådighed ift. besvarelse. 

 

På vegne af Handicapfaggruppens bestyrelse:  
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