Referat af generalforsamling i Faggruppen for Børn, Unge og Familier
Afholdt i Odense den 21. marts 2019

Generalforsamlingen afvikledes i forbindelse med afholdelse af temadag om
”Samvær i et udviklingsperspektiv”,

Vi mødte desværre ind til en sygemelding fra Caroline Adolphsen via bestyrelsesmedlem
Hanne, og fik arrangeret en omorganisering af temadagen over morgenmaden.
Charlotte Holger, vores afgående næstformand i bestyrelsen, bød herefter velkommen til alle.
Indledning vedr. omstrukturering af dagen i dag.
Vi lægger ud med generalforsamling (GF) kl. 9:15 i stedet for i frokostpausen. Herefter
kommer så Henriette Misser Liebling og holder oplæg før tid. Vi holder fortsat frokost fra 1213, hvorefter DS’ nye næstformand, Ditte Brøndum, vil være tilstede og fortælle lidt om sit
arbejde i DS hvor hendes arbejdsområde er Børneområdet.
Herefter fortsætter Henriette, hvor hun slap inden frokosten, og vi forventer at være færdige
et sted mellem kl. 14 og 15.
Vi startede derfor med generalforsamlingen, umiddelbart, dvs. præsenterede os selv samt
hvorfor, vi har valgt at være aktive i Faggruppen for Børn, Unge og Familier (BUF).
Charlotte konstaterede, at GF er lovligt varslet og fortsatte med Formandens beretning, dvs
hvordan det sidste år er blevet brugt.
Faggruppen er med 2786 medlemmer en af de største i DS.
I februar sidste år afholdtes en temadag med 406 tilmeldte og Kari Killen som oplægsholder.
Faggruppen deltager i hovedbestyrelsens børnearbejdsgruppe og et tidsforbrug på 1-2 møder
per år.
Vi bliver bedt om input til høringssvar i forbindelse med lovgivning på området og har i år
bidraget med ”mere kvalitet i plejefamilierne” samt ” de nye Familieretshuse, samarbejdet
mellem kommunerne og familieretshusene. Høringssvar i forbindelse med tvangsadoption.
Faggruppen deltog i efteråret med en stand til faggruppereceptionerne ved regionens
generalforsamling.
Faggruppen har bidraget med et oplæg om de nye børneenheder i regi af statsforvaltningen.
Faggruppen har deltaget i DS´ faggruppe-uddannelse. Dvs. at de tre nuværende medlemmer
af den afgående bestyrelse har været afsted sammen til en todages uddannelse om faggrupper
og deres betydning.
BUF deltager også i DS´ landsmøde med reception og arrangering af oplæg. Det er det, vi
kalder socialrådgiverdagene, som foregår hvert andet år.
Herefter redegjorde Susanne for regnskabet, og at faggruppen havde 7.000 kr. i ubrugte
midler for året 2018. Disse penge kommer i faggruppernes aktivitetspulje-2019, hvor alle
faggrupper kan søge om midler til medlems arrangementer.
Regnskabet godkendtes.

Brainstorm: Vi afholdt en kort brainstorm over forslag til nye temaer, og modtog derved bl.a.
forslag om at forsøge at få Caroline Adolphsen til at komme på et andet tidspunkt; der var
også forslag om ”noget med udfører-delen”.
Herefter opfordrede vi til at melde sig til bestyrelsen. Til alt held, var der hele 5, der meldte
sig: Sisi Ploug Pedersen, Tanja Stefansen, Eva Margrethe Dahlbæk Rosschou, Karina Søborg
Madsen og Tanja Herum Pedersen. Og fra 3 medlemmer fra den tidligere bestyrelse: Hanne,
Rowena og mig selv.
Geografisk ser vi ud til at være virkelig vel-repræsenterede, lige på nær Bornholm…😉😉
Den nye bestyrelse konstituerer sig ved næste ordinære møde i BUF-gruppen, som afholdes
den 12. april 2019 fra kl. 10 – 14 i DS’ lokaler i Toldbodgade19 B, 1253 København.
Ref.: malou

