Formandens beretning 2018

Så står jeg her igen, og skal fortælle om årets gang i bestyrelsen. Et privilegie selvfølgelig.
Men også på visse områder lidt angstprovokerende. For hvad tænker I mon egentlig om
bestyrelsens arbejde og prioriteringer?
Det konstituerende møde forløb endnu engang gnidningsfrit ift. valg af formand og kasserer.
Både Lars og jeg blev atter engang genvalgt – enstemmigt og uden modkandidater. Og så
kunne vi for alvor komme i gang med de egentlige opgaver for bestyrelsen. Og hvad har året
så budt på? Det korte svar er mange store og små beslutning – men det må jeg jo hellere
uddybe lidt…
Som de af jer, der tidligere har deltaget sikkert allerede har bemærket, har vi valgt at flytte
konferencen til en ny destination i år. Vi var som udgangspunkt glade for Kryb-i-Ly Kro, hvor
vi har været de sidste par år. Men der var efterhånden opstået pladsproblemer. Et
luksusproblem ift. jeres stigende ønske om at deltage i vores konference, men også en
udfordring, vi blev nødt til at tage hånd om. Og nu er vi så her i Vejle. Nyt for jer og nyt for os.
Kom gerne med jeres feedback i evalueringsskemaet.
De seneste år har DS centralt fra haft stor fokus på udvikling af faggrupperne. Vi har som
bestyrelser fået invitationer til både faggruppeformandsdag og 2 dages faggruppeuddannelse.
Ellen og jeg deltog i faggruppeformandsdagen, men desværre havde ingen fra bestyrelsen
mulighed for at deltage i uddannelsesdagene. Heldigvis har vi allerede nu fået invitation til nye
datoer i efteråret 2018, hvor vi forhåbentlig kan deltage. Dejligt med input til vores arbejde i
bestyrelserne og sparring med fagfæller.
Og apropos input og sparring, så bød 2017 jo også på Socialrådgiverdage. Her var
handicapfaggruppen også repræsenteret. Både ift. workshop om ”Overgang fra barn til
voksen” og som værter ved faggruppereceptionerne. Vi fik hilst på flere af jer, hvilket vi er
glade for. Og vi fik udloddet en billet til denne konference – Mie blev den heldige vinder.
Tillykke 
Og apropos konkurrencer, så udloddede vi i årets løb også en plads til VISO-konferencen 2017
via vores Facebookside.
Så hold øje med siden! Måske det kan være jer næste gang 
Det seneste år har også budt på en del høringer – særligt ift. revisionen af servicelovens
voksenbestemmelser. Vi har i bestyrelsen budt ind med vores input.
I november 2017 bad DS’ centralt fra om vores input ift. sagstal vedr. VUM. Altså lidt tal på
arbejdsmængden ift. udarbejdelse af VUM – hvor mange timer tager det at udarbejde en VUM,
og hvor mange kan man lave på en måned. Vi lagde forespørgsel op på vores FACEBOOK
gruppe, og vi fik feedback fra flere af jer. Dejligt, at I byder ind!! Bliv endelig ved med det 
Faggruppens bestyrelse er også blevet inviteret med i en ressourcegruppe ift. investeringer på
voksenhandicapområdet. Mariann fra bestyrelsen deltager i denne gruppe.
Og vi er blevet inviteret til at deltage til Dialogmøde med professionsskolerne omkring
kompetenceudvikling med særligt fokus på Den Sociale Diplomuddannelse. Marianne fra
Bestyrelsen har indtil videre budt ind på deltagelse her.
Og derudover er meget af bestyrelsens arbejde igen i år selvfølgelig gået med at planlægge
konferencen. Et spændende arbejde!
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Vi har også talt mere om regionale arrangementer, som vi nævnte for jer på sidste års
konference. Vi er endnu ikke nået til konkrete arrangementer, men vi arbejder videre med
muligheden.
Nu er jeg så nået til det punkt, hvor jeg skal sige pænt tak til min nuværende bestyrelsen. Det
gør jeg selvfølgelig gerne – for I er gode! Det har endnu engang været et travlt år, men vi har
arbejdet godt sammen. Tak for jeres indsats.
Og særlig tak til dig Lars. Mangeårigt bestyrelsesmedlem og kasserer. Du har gennem flere år
sagt eller ”truet med”, at du ikke ville genopstille, men vi har fået dig overtalt. Indtil i år. Der
gjorde du det klart, at nu var det slut. Det er vi kede af, men vi respekterer selvfølgelig din
beslutning. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige tak for din indsats. ”Meget har vi budt dig
gennem alle disse år”. Der har ind i mellem været tøsesnak i pauserne – det indrømmer vi! OG
vi indrømmer også, at vi indimellem har drillet dig lidt – altså på den gode måde. Men noget af
det værste har nok været de gange, hvor vi har lokket dig med på Sushi restaurant efter vores
møder!! Derfor har vi besluttet, at du som afskedsgave skal have et gavekort til Rådhus
Kafeen i Aarhus – der kan man få det, du kalder rigtig frokost. TAK Lars for mange års indsats
i Handicapfaggruppens bestyrelse. Vi vil komme til at savne dig. Lad os alle give Lars en hånd.
Og at Lars nu sige pænt tak for denne gang, åbner jo op for, at vi kan få et nyt medlem ind i
bestyrelsen. Det glæder vi os selvfølgelig også til. Mere om det under punktet valg til
bestyrelsen.
Det var alt for denne gang. Er der spørgsmål til beretningen eller bestyrelsen i det hele taget,
står bestyrelsen naturligvis til rådighed ift. besvarelse – nu og senere. I er altid velkomne til at
komme med input og spørgsmål til os.

På vegne af Handicapfaggruppens bestyrelse:
Bente Elton Rasmussen
Formand for Handicapfaggruppens Bestyrelse
15.marts 2018
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