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Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere                  
Dagsorden til bestyrelsesmøde fredag 06-03-2020 

Mødet holdes fra kl. 12.00  – 16.00 på Nyborg Strand,                                                                                      
Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

 
Mødet starter med frokost i mødelokalet kl. 12.00 
(Jeg har bestilt frokosttallerken, der serveres i mødelokalet, efterfulgt af Kaffe) 
 
Deltagere: Natascha Devantier, Mark Hinchely, Hanne Fuglbjerg, Anni Christensen og 
Eva Marianne Terkelsen.  
 
Afbud: Charlotte Holmershøj,.Tommy Smidt Jochim-Vitcetz, 
 

Dagsorden – beslutningsreferat med rødt. 
1. ”Tjek ind” (Bordet rundt) / 20 min  

2. Valg af ordstyrer og referent (ET) / 5 min  

- Ordstyrer Eva. – referent Anni 

 

3. Gennemgang af Dagsorden – herunder punkter til eventuelt (og prioritering af 

punkter / hvad må evt. vente til næste møde) (ET/ Alle) / 5 min 

- Dagsorden godkendt 

4. Nyt fra DS (nyt fast punkt) (ET) / 5 min  

- Orientering fra Eva: Repræsentantskabsmøde i DS, den 20. 0g 21. sep.. 

Eva deltager. 

- Orientering fra Charlotte (Eva), at hun gerne deltager i bestyrelsesmøder 

og at referat fra GF og konstituerende bestyrelsesmøde afventer GDPR 
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underskrifter,  

 

5. Kort status på økonomi (fast punkt) (Eva) / 5 min 

- Eva fremlægger økonomi til og med GF. GF er blevet en lille smule dyrere 

end budget, uden det har betydning for det resterende år. 

- Anni overtager kassererarbejdet fra d.d. 

6. Hvordan vil vi gerne arbejde i bestyrelsen? (Alle) / 40 min 

a. Dagsorden: 

- Fleksibilitet i fht. at sætte punkter på dagsordenen på dagen ved behov og 

drøfte hvad der rør sig politisk på vores områder. 

- Faste punkter fra DS, aktiviteter, tjek ind, økonomi m.m. 

- Mulighed for udskyde punkter ved behov. 

- Humor og forpligtelse. 

b. Frikøb og kørsel underskrives på mødet og afleveres til kasserer. Brobillet 

/togbillet/ flybillet eftersendes. 

 
13.30  Pause 10 min  

 

7. Opfølgning / evaluering af GF (Alle) / 20 min 

- Det praktiske:  

a. Godt sted som opfyldte vores behov og som var praktisk i fht. transport. 

b. Tidsrammen god hvis der er behov for diskussioner. 

c. Godt med generalforsamling først. 

- Det indholdsmæssige:  

a. Det skal tilstræbes at GF ikke bliver detailorienteret i fht. bestyrelsens 

arbejde og i stedet tager udgangspunkt i de overordnede linjer. 

b. God kombination af temadag og GF. 

c. God oplægsholder i fht. egen refleksion og brug af indholdet. 

d. Fint at runde af med middag. 

 

8. Facebook gruppen for Sektionen af Selvstændige i DS (ET/Alle) / 20 min 

• Hvem “lukker nye ind” – og hvordan  
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- Udsat 

• Hvad skal den bruges til / hvad skal den ikke bruges til? 

- Udsættes til næste gang. 

• Hvem lægger opslag omkring arrangementer ind  

- Løbende opslag fra bestyrelsesmøder med tjekind 

- udsat 

9. Handleplanen - fortsat fra GF – prioritering af kommende Arr. (Alle) / 35 min 

• Fyraftensmøder – udsat til den 21.4 

• Sommerarrangement - planlægges den 21.4 

• Julefrokost – planlægges den 13.08.20 

•  

10. Status på allerede aftalte / kommende  arrangementer – herunder hvem gør hvad/ 

arbejdsgrupper:  

• “Medfølelsens pris” m. Per Isdal - i september 2020 (Hanne/ alle ) / 10 min 

- Hanne sender forslag til Per omkring den 21.9, 25.9 og 28.9. 2020 og 

aftaler endelig dato. 

- Holdes på Odins Havnepark i Odense DS-lokaler. 

- Hanne og Natasja laver oplæg til den 21.4. 

- Drøfte deltagelse af andre faggrupper. 

• Dorte Birkmose, “Når gode mennesker handler ondt” - i juni 2021 (Eva / alle) 5 

min 

- Udsættes til næste møde. Eva er tovholder 

 

11.  Kommende bestyrelsesmøder – hvornår og hvor? 

- Bestyrelsesmøde 21. 4 i Kbh. DS 

- Bestyrelsesmøde 13.08.20 Bjørnø 

- Sommerarrangement 14.8 på Bjørnø, opslag Eva 

- Temadag med Per Isdal slut september. Opslag Hanne 

- Bestyrelsesmøde /julefrokost 20.11.20 Fredericia Vandrehjem eller lign. 

opslag Natascha 
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15.00 – 15.10 Pause 

 

12. LinkedIn – Er det noget vi vil prioritere?  

• Hvis Ja! Hvordan kommer vi i gang? 

• hvem vil evt.  være “primusmotor” på at lægge opslag ind …. 

- Udskudt til næste møde 

 
13. Eventuelt / 20 min 

- Skabelon referat – udsat 

- Inges oplægstilbud om jura - udsat 

 

Sluttidspunkt 16.00 

TAK FOR I DAG 
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