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Deltagere: Harald Jørgen Pedersen, Isabell Søndergaard Langhoff, Katja Hoffmann Barfod, 
Line Kabell Christoffersen, Malene Sandie Hansen Thackrah, Mette Louise Brix, Susanne Both, 
Toni Hauch Hansen Djurhuus og Rasmus Hangaard Balslev 
 
Afbud: Peter Kruse Hedenborg, Rikke Terney, Ernst Oskar Norrhäll, Anni Jessen Spiele, 
Mikkel Otto Larsen, Vibeke Pichard, Birgit Lone Larsen og Camilla Kampmann 
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
Referat      
 
   
1.0 Godkendelse af dagsorden  
  Rasmus indledte med at orientere om stort og småt fra formandsarbejdet. 
  
  Herefter godkendte RB dagsordenen. 

  
2.0 Status på HB’s behandling af forslag til budgetter for2021-2022 – drøftelse 

Rasmus orienterede om HB’s behandling af budgetterne for 2021-2022, herunder 
drøftelser om kontingentstørrelse og frikøbte regionsnæstformænd. 

 
3.0 Status på HB’s behandling af forslag til lov- og vedtægtsændringer – 

drøftelse 
Rasmus orienterede om HB’s behandling af forslag til lov- og vedtægtsændringer, 
herunder drøftelser om forlængelse af valgperioder, udvidelse af delegationen til 
REP, mulighed for at beslutte nyvalg i valgperioden og DS- medarbejderes 
mulighed for at kandidere til politiske poster i DS mm. 

 
4.0 Input til RB’s skriftlige beretning 2018-2020 - første behandling 

Første udkast til RBs skriftlige beretning for regionens arbejde i 2018 og 2020 
drøftes med henblik på RBs kvalificering i form af tilføjelser og rettelser.  
 
RB skal i første omgang tage stilling til emnerne i beretningen. Det vedlagte 
udkast er en rå skitse.  
 
Beretningen indstilles til endelig godkendelse på RB-mødet den 4. september 
2020. 
 
Behandling: 

 RB kom med en række bemærkninger samt følgende input: 
• Webinarer under Coronaen. 
• Det direkte medlemsrettede arbejde bør fremhæves. 
• Fokus på synlighed og image bl.a. ved deltagelse på Folkemøderne på hhv 

Bornholm og Møn. 
• Borgerperspektivet på det sociale arbejde i regionen. 
• Regionens FB-side. 
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• Citater, der knytter sig til beretningen, vises på pp under GF. 
 
5.0 Input til aktivitetsplan 2020-2022 - første behandling 

Første udkast til aktivitetsplanen for de kommende 2 år behandles med henblik på 
kvalificering i form af bemærkninger, tilføjelser og indholdsmæssige rettelser. 
 
RB skal i første omgang tage stilling til emnerne i beretningen. Det vedlagte 
udkast er en rå skitse.  
 
Aktivitetsplanen indstilles til endelig godkendelse af RB på mødet den 4. 
september 2020. 

 
 Behandling: 
 RB kom med følgende forslag til mål og pejlemærker til aktivitetsplanen: 
 

• Bedre medlemsservice – både i relation til den enkelte og i forhold til, hvad vi 
udbyder af medlemsarrangementer. I relation til sidstnævnte er en større brug 
af webinarer især relevant. 

• Styrket indsats for at knytte de studerende til foreningen – både ved at 
indarbejde fagbevægelsens og DS’ historie i konkrete aktiviteter, attraktive 
tilbud og arrangementer samt øget brug af medarbejderressourcer for 
organisering af målgruppen. 

• Fokus på privatansatte. 
• Mere reklame for muligheder for indflydelse på arbejdsplads og i DS samt 

medlemsinddragelse. 
• Mere fokus på at tale faget op og styrke socialrådgivernes image. 
• Fortsat intensiveret arbejdsmiljøarbejde. 

 
6.0  Eventuelt 

Susanne Both, Toni Hauch Hansen Djurhuus, Mette Louise Brix og Harald Jørgen 
Pedersen bød sig til for modtagelse af medlemmerne ved opstart af GF. 
 
I tilfælde af fortsatte afstandskrav på 1 meter foreslås det at indkøbe masker med 
DS-logo til brug for GF. 

 
Der er indkommet tilbud fra Cevea om deltagelse i fyraftensmøderne ”Det 
Progressive Mødested” bl.a. om fagbevægelsen efter Corona og i et 
fremtidsperspektiv. Tilbuddet sendes til RB og de, der måtte være interesserede, 
melder tilbage til Rasmus. 
 
Det undersøges, om næste møde kan holdes i CAB i Sydhavnen, og i øvrigt om 
DS’ sekretariatschef og kommunikationschef kan deltage i mødet. Desuden om 
også SDS’ formandskab og repræsentanter for de kommende lokale FH-afdelinger 
kan deltage på et kommende RB-møde.  
 
Afslutningsvis drøftede RB, hvordan arbejdet med videospots op til GF og REP kan 
tilrettelægges. Toni påtog sig opgaven med at koordinere arbejdet. 

  
7.0 Regnskab for 1. kvartal 2020 - orientering 

Regnskab for 1. kvartal 2020 afspejler budgettet og kun udgifter til 
regionsformand og administration afviger. Årsagen til afvigelserne skyldes, at der 
i kvartalet er afholdt væsentlige udgifter til efteruddannelse til hhv 
regionsformand og medarbejdere. Disse udgifter tynger uforholdsmæssigt i en 
kvartalsopgørelse, men matcher på årsbasis budgettet.  
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Desuden er en del af den omtalte efteruddannelse aflyst grundet Coronakrisen, 
hvorfor udgifterne hertil er refunderet, hvilket vil fremgå af det kommende 
halvårsregnskab.  

 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


