
Referat af generalforsamling i Fagligt selskab for socialrådgivere ansat i 
Retspsykiatrien den 09.05.2019 på Psykiatrisk Center Sct. Hans. 
 
1. Valg af ordstyrer- Eva 
 
2. Valg af referent- Anne Marie 
 
3.  Godkendelse af referat fra den 03.05.2018- referat godkendt. 
 
4. Årsberetning ved formand Elsemarie Rasch- se bilag. 
 
5.  Gennemgang og godkendelse af budget/regnskab- Ninna gennemgik regnskabet. 
Der var spørgsmål til at bevilling for 2019 er mindre end det var i 2018. Elsemarie 
forklarede at der var søgt om færre midler idet vi tidligere har tilbagesendt ubrugte midler 
til DS og medlemstallet er også dalet. 
Der var spørgsmål til øget deltagerbetaling på 100,- pr. person. Elsemarie forklarede at 
man fra DS side havde sat spørgsmålstegn om det lave deltagergebyr. Alle var enige om 
at det var en spiselig stigning men at det også er vigtigt, at det ikke bliver så dyrt at vore 
arbejdsgivere ikke vil betale. 
 
6. Sundhedssocialrådgivere- titlen er en fællesbetegnelse for socialrådgivere der 
arbejder på hospitaler. Det betyder imidlertid ikke at vi er sundhedsfaglige medarbejdere. 
 
7. Med baggrund i Elsemaries præsentation tidligere på dagen om visioner for vores 
faggruppe taler vi om de faglige drøftelser som vi har på vore seminarer. Der har været en 
tendens til at de drukner lidt i mange gode oplæg. Vi skal derfor være bedre til at 
planlægge og sætte tid af til grundige faglige drøftelser, således at vi får udnyttet at vi alle 
er samlet, hvilket giver gode muligheder for faglige praksisnære diskussioner og 
erfaringsudveksling indenfor vores ”nicheområde”. 
Bestyrelsens arbejde med at beskrive vores arbejdsopgaver anerkendes. 
 
8. Tur til Kofoedsminde: Vi opfordres til at deltage. Vi er blevet inviteret gennem DS´s 
hjemmeside. Transport skal der søges om hos vore respektive arbejdspladser. I 
forbindelse hermed spørges der ind til om  man vil kunne få dækket transportudgifter, fra 
de midler der er søgt fra DS. Der er noget usikkerhed om hvorvidt disse midler kan bruges 
til transportudgifter. Vi taler om at bestyrelsen efter seminaret kan melde ud om der er 
penge i overskud og at medlemmerne herefter kan søge om midler til faglige 
arrangementer. 
 
 Socialrådgiverdage: Vi opfordres til at deltage bl.a. fordi der er et højt fagligt 
niveau. desværre er det også dyrt at deltage. Bestyrelsen kan tage afsted og 
repræsentere faggruppen. Der er søgt penge til dækning af 2-3 personers deltagelse men 
disse pladser skal ikke nødvendigvis gå til bestyrelsen. Hvis nogen har tid og lyst til at stå 
for en Workshop, kan vore midler betale den ene billet og bestyrelsen støtter op om 
deltagelsen. Der er også mulighed for at lave en stand/reception mhp at netværke. 
 
 2 dages seminar i 2020: Næste års seminar bliver i Aarhus/Skejby den 6. og 7.5. 
2020 
 
9. Valg- der blev i overenstemmelse med vedtægterne afholdt valg. 
 
Kasser Ninna Sarup modtog genvalg. Suppleanterne Nanna Silding og Stine Wissing 
modtog ikke genvalg. Vi siger tak for deres indsats. 
Laura Arendt/ Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik og Anne Marie Hansen/Skejby 
stillede op som suppleanter og blev valgt. 



Bestyrelsen er således : Formand Elsemarie Rasch(Sct. Hans), kasser Ninna Sarup( ?), Ina 
Skovsbo ( Middelfart), Marie Reynolds (Glostrup), suppleanter Laura 
Arendt(Justitsmin.klinik) og Anne Marie Hansen (Skejby). 
 
 
10. Indkomne forslag- ingen 
 
11. Evt.- Laura Arendt opfordrer os til medlemskab af Dansk Kriminalistforening. De 
laver gode og fagligt relevante møder i København, Aarhus og på Fyn. Det koster 350,- 
årligt for medlemskab. Arbejdspladser kan også få et kollektivt medlemskab for mellem 
2000-5000 kr om året. www.kriminalistforeningen.dk 
Laura informerer om en bogudgivelse som handler om tværsektorielt samarbejde med 
udgangspunkt i PSP- samarbejdet : Evil, terrorism and psychiatry af Donatella Marazitti og 
Stephen M. Stahl. Den kan købes på amazon.com og Cambridge University Press. 
 
Referent: Anne Marie Hansen 


