
 

Referat fra Generalforsamlingen i Faggruppen Hjemløse 
Afholdt i Odense torsdag den 20.september 2018  
 

Dagsorden til generalforsamling: 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Formandens beretning  

4. Regnskab og budgetaflæggelse  

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer –  

7. På valg er:  

Malene Kanstrup Jensen 

René Nielsen 

Karin Merete Thrane 

Camilla Grothe Stahl 

Disse ønsker genvalg.  

Fie Malene Bøgelund-Hansen – ønsker ikke genvalg  

Derudover er der 2 ikke-besatte pladser i bestyrelsen 

8. Evt. 

 

Ad 1.  

Dirigent – René Nielsen 

Referent – Karin Merete Thrane 

Ad 2.  

Dagsordenen blev godkendt af forsamlingen. 

Ad 3. 

Formandens beretning:   

Status i bestyrelsen: 
1 bestyrelsesmedlem, og suppleant har trukket sig fra bestyrelsen. 1 bestyrelsesmedlem 
ønsker at trække sig nu. Det skyldes travlhed, og jobskifte. 1 bestyrelsesmedlem på barsel.  

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste Generalforsamling.  

Medlemmerne af bestyrelsen skiftes til at være ansvarlig for bestyrelsesmøderne, samt har 
forskellige ansvarsområder.  



Emner der er drøftet i bestyrelsen: 

Klageadgang ved ind-udskrivninger på § 110 
Egenbetaling 
Handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed.  
 

Arrangementer i DS: 

Faggruppeuddannelse 2017, hvor bestyrelsesmedlemmerne Malene, René og Karin deltog. 
Fortsættelse af faggruppeuddannelsen blev aflyst i 2018.  

Faggruppen Hjemløse afholdt faggruppe reception på socialrådgiverdagene nov.2017. 

Årsmøde for faggrupperne. 
 

Bestyrelsen har deltaget i: 

Høring om ny bekendtgørelse om egenbetaling.  

Dialog med socialministeriet og boligministeriet om hjemløshed.  

Nationale retningslinjer for bekæmpelse af hjemløshed. Kommet med input til handlingsplanen 
fra Socialministeriet udkom okt. 2017. 

Investeringsprojektet på voksenområdet. 

Fremtid: 

DS investerer mere i plads til faggrupperne. 

Skal deltage ved generalforsamlinger i DS, og fortælle om faggruppen 

Mere støtte fra DS 

Bestyrelsen er enig i at vi ønsker flere bestyrelsesmedlemmer. 

René oplyser om – under formandens beretning - om flere af de områder der arbejdes med i 

faggruppen og fortæller, at det arbejde der er i faggrupperne i høj grad er frivilligt arbejde, 

men at det skal ses som en vigtig læring (for deltagerne i bestyrelsesarbejdet. Red.) 

Ad 4. 

Regnskab og budgetaflæggelse må udsættes til næste møde, da kassereren desværre er 

blevet syg. 

Men bestyrelsen kan oplyse, at pengene er brugt fornuftigt. DS ”holder os i ørerne” med det 

årlige budget ca. kr.40.000,- der er i aktivitetspulje. 

Bestyrelsen oplyser til generalforsamlingen, at der er mulighed for frikøb i begrænset omfang, 

hvis man vælger at deltage i bestyrelsesarbejdet.  

Ad 5. 



Behandling af indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag.  

Ad 6. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer –  

På valg er: Malene Kanstrup Jensen -   genvalgt 

René Nielsen   genvalgt  

Karin Merete Thrane   genvalgt  

Camilla Grothe Stahl (barsel)  genvalgt  

Nye medlemmer af bestyrelsen: 

a) Jette Holm Meyer. 

b) Jette Mejer Kristensen. Jetkri@aarhus.dk. Værestedet STEP2 

c) Maria Wemmelund Tiedemann. matie@slagelse.dk. Team opkvalificering, Jobcenter 

Slagelse. 

d) Lea Starup Larsen. leala@slagelse.dk. Team opkvalificering, Jobcenter Slagelse. 

e) Nancy Pelle. nancy@sandudvalg.dk. SAND 

f) Ditte Nilsson. D.nilsson@hotmail.dk. Arbejder aktuelt som afløser ved “Børns Vilkår”. 

 

René fortæller til forsamlingen at bestyrelsen konstituerer sig på næstkommende 

bestyrelsesmøde. Der vil blive indkaldt via mail fra de siddende medlemmer fra 

”den gamle bestyrelse”. 

Ad 7. 

Eventuelt – der er ingen punkter under eventuelt. 
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