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Referat fra generalforsamling i Sektionen for 
Selvstændige socialrådgivere 29. januar 2020 
 
 
 
Valg af dirigent og referent: 
Anni Dorthe Christensen blev valgt til dirigent og Charlotte Holmershøj blev 
valgt som referent. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og 
indkaldt samt at specificeret dagsorden var rettidigt udsendt. Dirigenten 
redegjorde for vedtægterne i forhold til beslutningsdygtighed og 
opstillingsberettigelse. Charlotte Holmershøj og Inge Louv blev valgt til 
stemmeudvalg. 
 
Dagsordenen for mødet blev vedtaget og der blev oplyst at der ikke inden 
for fristen var fremkommet forslag til behandling på GF. 
 
 
Dirigenten gav herefter ordet til formand Tommy Smidt Jochim-Victez til 
fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 
 
Tommy fremlagde bestyrelsens beretning. Der henvises til den skriftlige 
beretning, som findes på hjemmesiden. (indsæt link) 
 
 
Beretningen blev vedtaget med applaus. 
 
 
Herefter gav dirigenten ordet til Eva Terkelsen til fremlæggelse af 
bestyrelsens regnskab for 2019.  
 
Der blev spurgt ind til posten om indkøb af litteratur. Bestyrelsen 
redegjorde for beslutningen, herunder at indkøb af litteratur også træder i 
stedet for et medlemsarrangement. Bøgerne blev givet som en boggave til 
deltagere på generalforsamlingen.t  
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
Dirigenten gav ordet til Hanne Fuglsbjerg som fremlagde bestyrelsens 
handleplan. Handleplanen skal ses som en ramme og der skal arbejdes 
med et flerårigt perspektiv. Fokus vil fortsat være på at være selvstændig 
socialrådgiver – etik, ordentlighed, forretning i socialt arbejde uden at 
forfalde til en kampretorik i forhold til de kommunale socialrådgivere. 
 

Notat 
Dato 30. januar 2020 
ch 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 2 af 3 

Inge Lou tilbød at afholde en gratis temadag med fokus på 
forvaltningsretten. 
 
Konklusionen på debatten blev, at bestyrelsen videre arbejde sker 
inden for rammerne af følgende Handleplan som blev vedtaget på 
GF: 
 

1. Bestyrelsen udskyder forslaget om temadag med Dorte Birkemose 
til 2021 – primo juni. Et arrangement der fordrer at invitationen 
udvides til at omfatte andre faggrupper.  

2. Det lægges ud til bestyrelsen at drøfte og beslutte kommende 
netværksmøder/fyraftensmøder, herunder form, organisering, 
indhold og forpligtelser, samt evt. tema med eksterne undervisere ( 
eks. sikker mail) 

3. Der afholdes 2½ temadag i Sektionen jf. årshjul. Forslag til foredrag 
med Tommy Krabbe (nysgerrighed), Isager (Medfølelsens pris), 
Inge Louv (Forvaltningsret/retssikkerhed m.m.). Fokus på 
samarbejde med andre faggrupper og sektioner. 

4. Bestyrelsen arbejder videre – i samarbejde med DS – om hvordan 
vi bedst kan understøtte og bakke op om vores kollegaer i det 
offentlige, der er udfordrede i fht. arbejdsmiljø og 
arbejdsbetingelser. 

5. Bestyrelsen arbejder videre med afholdelse af sommerarrangement 
og julefrokost fælles i sektionen. Der skal afholdes mindst et af 
arrangementerne. 

6. GF giver mandat til bestyrelsen til at foretage prioritering blandt 
ovenstående. 

 
 
 
Budget for 2020-2021 blev fremlagt af Eva Therkelsen og godkendt som 
en ramme for arbejdet i forlængelse af handleplanen, men med det 
naturlige frirum for en bestyrelse til at kunne reagere ved et aktuelt 
opstået behov. 
 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Mark Hinchley  
Natascha Devantier 
Hanne Fuglsbjerg 
 
Alle blev valgt for en toårig periode og er således på valg i 2022. 
 
Tommy Smidt Jochim-Victez blev valgt for en etårig periode og er således 
på valg i 2021. 
 
Anders Guldhammer blev valgt som suppleant for en etårig periode og er 
således på valg i 2021. 
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De siddende bestyrelsesmedlemmer Eva Therkelsen og Anni Christensen er 
ligeledes på valg i 2021. 
 
Eventuelt 
 
Mail listen på hjemmesiden gennemgås med henblik på at fjerne ikke -
medlemmer. 
Bestyrelsen opfordres til at overveje, hvordan man kan rekruttere flere 
medlemmer til sektionen. 
Den arbejdsgruppe, som blev nedsat på sommerarrangementet på Bjørnø 
kan aktiveres af bestyrelsen i fht. det fortsatte arbejde med elektronisk 
værktøjskasse. 
Bestyrelsen opfordres til i samarbejde med DS at overveje om ikke-
medlemmer kan deltage i arrangementer, hvor det kan være relevant. 
 
 
Generalforsamlingen blev herefter hævet og dirigenten takkede for god ro 
og orden. 
 
 
 


	Referat fra generalforsamling i Sektionen for Selvstændige socialrådgivere 29. januar 2020

