
 
Referat bestyrelsesmøde i faggruppen Bostøtte og Botilbud for Voksne 
Afholdt 26.september 2019 

1. Valg af ordstyrer; Helene 

2. Valg af referent; Rikke Krogh 

3. Godkendelse af referat fra forrige møde – Godkendt. 

4. Endelig godkendelse af vedtægter, forudsat godkendelse i Hovedbestyrelsen 24/25 
september.  

HB har godkendt faggruppen, og bevilliget 10.000 kr. til aktiviteter resten af året.  

Der er søgt midler hjem fra aktivitetspuljen, det gik meget stærkt da vi fik en uge til at udfylde 
ansøgningsskema. Der er søgt om 6.000 kr. for at lave et arrangement hvor vi kan hverve 
medlemmer.  

Ændringer i vedtægter er hermed godkendt: Det føres ind i vedtægterne at bestyrelsen 
konstituerer sig selv. Ligeledes føres ind at bestyrelsen også består af en kasserer. Det ønskes 
indført i stk. 3, at det tilstræbes at såvel myndighed som udfører er repræsenteret i 
bestyrelsen.  

5. Tiltag faggruppen skal give sig i kast med:  

- Faglig arrangement; 

Vi vil gerne lave et arrangement hvor vi har fokus på at gøre os synlige overfor medlemmerne 
i DS.  

- Fagligt Udsyn (13. marts 2020) kunne være et sted at deltage, hvis man kan få 
en stand der.  

- Socialt/fagligt arrangement. Foredragsholdere kunne fx være indenfor 
hjerneskade, psykiatri, misbrug mv.  

- ”klippeklister juledag” – et samtaleværksted om hvad vi gerne vil med 
faggruppen, få ideer til hvad der kan være af oplæg/arrangementer.  

Et sted hvor vi samtaler om de forskelligheder vi oplever, når man som 
socialrådgiver sidder, som henholdsvis myndighed og udfører. Hvordan får vi 
holdt fokus på vores fælles faglighed mv. Hvordan gør vi hinanden stærkere, 
uanset om vi er det ene eller det andet.  

Aftaler: 3. december 2019 – 20 deltagere. Fra kl. 15:30 til kl 17. Afholdes på Tinghusgade 5, 
9400 Nørresundby.  

Rikke Pedersen og Kristina Mebus har til opgave at arbejde videre hermed, booke lokaler og 
finde de oplysninger der skal bruges frem (De fremgår op side 7 på følgende link: 
https://www.socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2017/05/GodtAtVide-version2016.pdf) 

Info tema aften med gløgg og æbleskiver. Formålet er socialt samvær, på tværs af myndighed 
og udfører, med mulighed for at drøfte hvordan vi holder fokus på vores fællesfaglighed, frem 

https://www.socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2017/05/GodtAtVide-version2016.pdf


for ”skyttegravskrig”. Målet er at finde temaer til fremtidige arrangementer og få gjort 
indholdet i vores nye faggruppe mere tydelig.  

- Facebookside; 

En lukket facebookside – man skal kunne søge den og se gruppebeskrivelsen. Man skal søge 
medlemsoptag; Man skal være medlem af DS. Rikke Krogh arbejder videre med at oprette et 
forslag til hvordan den skal se ud, og så drøftes det videre på næste møde. 

- Socialrådgiverdage i oktober – skal vi sende nogen afsted? I år er der grundet tidspresset 
ikke muligt for os at tage med, men vi vil prioritere at gøre det ved næste socialrådgiverdage.  

6. dato for næste møde (måske for det næste halve/hele år) 

Vi mødes den 7. november kl. 17:10 i Tinghusgade 5 9400 Nørresundby.  

- Lise tager sodavand med.  

- Helle sørger for en pålægskagemand.  

7. evt.  

 


