
Referat fra Faggruppe Beskæftigelsesfaggruppes generalforsamling 

Afholdt i Odense d. 24. august 2020 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst  

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Formandsberetning 

5. Godkendelse af beretning 

6. Regnskab og Budget 

7. Indkomne forslag 

8. Valg 

9. Evt. 

 

1. Velkomst 

Bestyrelsesformand Mette Brix byder velkommen 

2. Vag af dirigent 

Susanne Both vælges som dirigent 

3. Valg af referent 

Michael Pedersen vælges som referent 

4. Formandsberetning 

Grundet afgang var bestyrelsen lidt lang tid om at konstituere sig. Efterfølgende blev Mette 

Brix valgt som formand, Hanne Sørensen som næstformand og Rikke Troelsen som kasser. 

I forløbne år har bestyrelsen afholdt 5 møder heraf: 3 ordinære møder, 1 zoom møde samt en 

faggruppebestyrelsesdag (Mette Brix, Anja Andersen og Rikke Troelsen deltog)  

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt temadage. Der har været afholdt 3 temadage med 

PPclinic om samarbejde omkring borgere der lider af depression. Møderne der blev afholdt i 

Odense, Århus og København var alle tre velbesøgte. 

På Socialrådgiverdage havde vi en stand til faggruppereceptionen og vi var med i 

planlægningen af en workshop omhandlende det lægefaglige samarbejde. Dette lavede vi et 

idékatalog på baggrund af, som blev sendt ud. Til faggruppereceptionen havde vi en planche 

hvor medlemmerne kunne skrive socialrådgiverenes kan, skal og bør opgaver på. Dette skal 

sammenfattes, men udestår endnu. 

I forbindelse med Covid-19 afholdte vi 2 webinarer omkring fokus på genåbning.  Begge 

webinarer var velbesøgte. Vi sendte ligeledes i juni 2020 et åbent brev til 

beskæftigelsesministeren samt folketingets ordførerne med 173 underskrifter. Det var første 

gang vi prøvede det, så vi er glade for den store opbakning. Bestyrelsesformand var i TV 

Avisen sammen med Socialrådgiverforeningens formand Mads Bilstrup. Efterfølgende blev 

bestyrelsesformand Mette Brix inviteret til samtale med SF på Christiansborg.   

Igennem arbejdsåret har bestyrelsens gennemgående tema været ”En ny fortælling”. 

Socialrådgivere der arbejder indenfor beskæftigelsesområdet skal ikke have dårlig omtale og 



tales ned. Vi skal styrke vores omdømme. Vi har i den forbindelse valgt at ændre vores 

Facebookside for at inddrage beskæftigelsesfaggruppens medlemmer, Facebooksidens 

medlemmer udgør pt. 604 medlemmer. 

Vi har ligeledes fulgt forenkling af LAB loven og hvordan den implementeres ude i 

kommunerne. Vi følger generelt de politiske udviklinger, nye love, reformer mv. Vi har 

inviteret til høring i STAR omkring forenkling af LAB samt til møde med 

beskæftigelsesministeren omkring revision af FØP og Fleks reformen.  

Bestyrelsen har slutteligt udarbejdet en Pjece om faggruppen. Det er meningen at denne på 

sigt skal videreformidles til tillidsrepræsentanterne i jobcentrene samt andre steder hvor der er 

tillidsrepræsentanter der er tilknyttet beskæftigelsesfaggruppen.     

5. Godkendelse af beretning 

Formandens beretning godkendes med akklamation. 

6.    Regnskab: 

Grundet Covid-19 kunne kasseren ikke deltage og derfor redegøre for et detaljeret regnskab. 

Dette udestår og bestyrelsen gennemgår regnskab på førstkommende bestyrelsesmødemøde. 

7. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

8. Valg: 

Følgende vælges til bestyrelsen for en toårig periode: 

- Susanne Both 

- Hanne Sørensen 

- Michael Pedersen 

Følgende vælges som bestyrelsessuppleanter for en etårig periode: 

- Christine Damkjær Petersen 

- Conny Knigge 

- Edda Luth 

Bestyrelsen ser her efter ud som følgende: 

- Anja Andersen (på valg i 2021) 

- Mette Louise Brix (på valg i 2021)  

- Rikke Troelsen (på valg i 2021)  

- Susanne Both (på valg i 2022) 

- Hanne Sørensen (på valg i 2022) 

- Michael Pedersen (på valg i 2022) 

- Christine Damkjær Petersen (bestyrelsessuppleant, på valg i 2021) 

- Conny Knigge (bestyrelsessuppleant, på valg i 2021) 

- Edda Luth (bestyrelsessuppleant, på valg i 2021) 

 

 

9. Evt. 

Under eventuelt drøftes der ideer til dagsorden ved første bestyrelsesmøde: 

Dato: 05. oktober 2020 kl. 16.30 – 18.30 



Mødested: Zoom 

Forslag til foreløbig dagsorden: 

- Formel konstituering (formand, næstformand, kasser) 

- Gennemgang af regnskab (udestående fra generalforsamling) 

- Mødestruktur 

- Opgavefordeling 

- Vedtægtsgruppe 

- Ideer 

- Pjece 

- Næste års generalforsamling 

- Organisering og engagement 

Der orienteres ligeledes om Faggruppeuddannelse. Dette foregår den 19. oktober 2020 kl. 10-

17 i Hornstrup kursuscenter, Vejle. 

 

Referent: Michael Pedersen 

 

 


