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Referat fra generalforsamling i Sektionen for 
Selvstændige socialrådgivere 29. januar 2019 Odense 
 
 
 
Valg af dirigent og referent: 
Eva Terkelsen blev valgt til dirigent og Charlotte Holmershøj blev valgt som 
referent. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og 
indkaldt samt at specificeret dagsorden samt indkomne forslag var rettidigt 
udsendt. Dirigenten gav herefter ordet til formand Iben Pytlick. 
 
Iben Pytlick fremlagde bestyrelsens beretning. Der henvises til den 
skriftlige beretning, som findes på hjemmesiden. 
 
I den efterfølgende debat om beretningen blev der efterlyst oplæg fra den 
politisk ansvarlige i DS med en opfordring til at tænke dette ind fremover. 
 
I forhold til videoklippet vedrørende GDPR undersøger bestyrelsen om alle, 
som deltog på mødet, har modtaget klippet. 
Inge Lou inviterede de deltagende på generalforsamlingen til at kopiere 
hendes notat på hjemmesiden om GDPR. 
 
Beretningen blev vedtaget med applaus. 
 
 
Herefter gav dirigenten ordet til sig selv til fremlæggelse af bestyrelsens 
regnskab for 2018.  
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
Bestyrelsens handleplan fremgår af den skriftlige beretning. 
Handleplanen skal ses som en ramme og der skal arbejdes med et flerårigt 
perspektiv. 
Der blev i forbindelse med drøftelser om handleplanen nedsat en ad hoc 
arbejdsgruppe i forhold til diverse facebookgrupper og deres formål. 
 
Budget for 2019-2020 blev godkendt som en ramme for arbejdet i 
forlængelse af handleplanen men med det naturlige frirum for en 
bestyrelse til at kunne reagere ved et aktuelt opstået behov. 
 
 
 
 

Notat 
Dato 1. februar 2019 
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Bestyrelsen har modtaget to forslag til behandling på 
generalforsamlingen. 
 
Inge Lou fremlagde sit oplæg til drøftelse i forhold til hvordan etik og 
socialfaglighed sikres af de selvstændige socialrådgivere.  
 
Generalforsamlingen debatterede oplægget og foreslog, at det skulle ses i 
sammenhæng med det forslag, som var stillet af Søren Møller. 
 
Søren Møller fremlagde sit forslag med titlen ” Hvad skal selvstændige 
socialrådgivere med DS og hvad vil DS med de selvstændige 
socialrådgivere? I forslaget indgik at bestyrelsen på generalforsamlingen 
i 2020 skulle fremlægge et udkast til et dokument om hvilke 
indholdsmæssige, faglige og etiske standarder, som selvstændige skulle 
forpligte sig til. 
 
Der udspandt sig en livlig og engageret debat under dette punkt. Forslaget 
blev sat til afstemning. 
Der var 6 som stemte for 
Der var 3 som stemte imod 
Der var 4, som undlod at stemme. 
 
Forslaget faldt derfor. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 
Eva Terkelsen modtog genvalg for en toårig periode 
Anni Christensen blev valgt for en toårig periode 
Hanne Fuglsbjerg blev valgt for en etårig periode 
 
Ingen stillede op som suppleanter. 
 
Bestyrelsen havde indkøbt boggaver med etik som tema til alle deltagende 
i generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen blev herefter hævet og dirigenten takkede for god ro 
og orden. 
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