Referat af generalforsamlingen i Faggruppen Døgninstitutioner og
opholdssteder
Afholdt den 13. marts 2019.

1. Valg af dirigent
Signe Storminger Dalgaard blev valgt

2. Valg af referent
Helene Faxø blev valgt

3. Bestyrelsen beretter
Dorthe fortæller om et år der har været som andre år, vi har arbejdet med kurset og
brugt en del god energi på det. Herudover har vi i december holdt møde med DS,
drøfte aktuelle emner, som vi og DS er optaget af. Herudover har vi hilst på den nye
formand og næstformand.
Herudover er der fælles møde for alle faggrupper den 3. maj i år. Her vil Dorthe og
Helene deltage.
Dorthe og Anne Christine har været på faggruppeuddannelse, med fokus på at få
medlemmer mere i spil.
Vi får fortsat høringer, som vi ønsker, skal gå bredere ud i faggruppen, således at det
er de medlemmer som sidder med erfaring, viden og er dem der faktisk sidder med det
i hverdagen.
Husk man må gerne være med i flere faggrupper. Pia har været på kasser kursus med
andre faggruppekasser, de har dannet en netværksgruppe.
Dorthe informerer omkring forslaget under punkt 5.
Beretningen er godkendt

4. Aflæggelse af regnskab
Pia fremlægger regnskabet for 2018. Overskuet skyldes rabatter på vandrehjemmet,
Bente og at der ikke er socialrådgiver dage. Der er kommet flere medlemmer i
faggruppen, som giver en bedre økonomi.
Vi har hvert år fået det vi har ansøgt om i aktivitetspuljen.
Der forventes et underskud i 2019, da vi håber at kunne deltage på socialrådgiver
dage.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag om frikøb:
Som udgangspunkt ydes der ikke frikøb til deltagelse i faggruppens bestyrelse.
I særlige tilfælde er der mulighed for frikøb ved deltagelse i faggruppens bestyrelse.
Den mulighed er undtagelsesvis og kan alene gøre sig gældende for at max 2
bestyrelsesmedlemmer kan frikøbes. Begrænsningen skyldes, at frikøb til flere vil
udgøre så stor en del af faggruppens økonomi, at det vil gå ud over gruppens
aktiviteter.

Frikøb ydes i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder, hvilket er ca. 4 gange
årligt. Frikøbet udgør 1700,- kr. v/møde. Derudover betales transportudgifter.
Herudover er der krav om deltagelse i faggruppens todages kursus. Der ydes ikke
frikøb til denne del, da det faglige indhold vurderes at være af relevans for
arbejdspladsen.
Der er mulighed for deltagelse i faggruppeuddannelse og socialrådgiverdage, ligesom
der kan komme andre arrangementer, som bestyrelsen vil prioritere at deltage i. Der
ydes ikke frikøb til disse arrangementer.
Forslaget blev drøftet.
Forslaget blev godkendt.

6. Valg til bestyrelsen
Anne fratræder bestyrelsen, tak for en kæmpe indsats Anne
Trine er på barsel og trådt ud af bestyrelsen
Dorthe, Anne Katrine og Helene er ikke på valg. Pia fortsætter i bestyrelsen med frikøb.
Vi har i år oplevet kampvalg
Følgende blev valgt:
Bestyrelsesmedlemmer:
Mette Kraft
Stine Christiansen
Supplanter:
Susanne Lindbæk
Dorthe Fjellerad
7. Eventuelt:
Netværkskort er forsat under udarbejdelse og byd endelig ind, hvis ikke har meldt jer
ind på kortet.
Dorthe afslutter med at takke bestyrelsen for det gode arbejde samt en særlig tak til
Anne.
Tak for god ro og orden

referent Helene Faxø

