
Velkommen i DS Aalborgklubben 

 

 

Som socialrådgiver i Aalborg kommune, og medlem af Dansk socialrådgiverforening (DS), er du 

automatisk medlem af Aalborgklubben. Vi er ca. 600 medlemmer – alle socialrådgivere ansat i 

Aalborg kommune. 

Aalborgklubbens bestyrelse består af de lokalt valgte tillidsrepræsentanter (TR) – også din 

tillidsrepræsentant. Blandt TR-erne er der valgt en fællestillidsrepræsentant (FTR) og en 

næstformand. Bestyrelsen mødes en gang månedligt til bestyrelsesmøde. Hvert år i marts afholdes 

der generalforsamling for alle medlemmer med fagligt relevant underholdning og middag. 

Det koster kr. 20.- om måneden at være medlem af Aalborgklubben, og dette betales automatisk via 

dit medlemskab af DS. 

Pengene går blandt andet til: 

 Interessante og relevante oplæg til den årlige generalforsamling 

 Arrangementer for klubbens medlemmer 

 Vedligeholdelse af materialer 

Medlemskab af Aalborgklubben betyder, at du er en del af et faglige fællesskab på tværs af alle 

socialrådgivere i Aalborg kommune. 

Du kan få hjælp og støtte ved eksempelvis sygdom, udbrændthed, arbejdsmiljøproblemer, 

afskedigelse, lønforhandling og ved andre aspekter af arbejdslivet.  

Det er din lokale TR, som taler din sag og giver støtte, råd og vejledning. Hvis du ikke har en lokal TR 

på din arbejdsplads, er du sikret hjælp fra FTR. 

Aalborgklubben bliver hørt og taget med på råd i faglige og politiske beslutninger, der vedrører 

socialrådgivernes daglige arbejde, og er en aktiv debattør, der er med til at præge den lokalpolitiske 

udvikling inden for vores fag. 

Vi arbejder på at forbedre løn – og ansættelsesvilkår for socialrådgiverne i Aalborg kommune, og det 

er din lokale TR, der forhandler din løn. 

 

 

 

 

 

 

Vil du være sikker på, at få alle relevante tilbud og informationer fra DS og 

Aalborgklubben, er det vigtigt, at du er registreret korrekt i medlemssystemet: 

 Din adresse – både post og e-mail 

 Din arbejdsplads 

 Den faggruppe du ønsker at være medlem af 

Oplysningerne kan du løbende rette på www-socialrdg.dk/medlemsservice 

 



 

Er du OK? 

Vil du vide mere om faglige fællesskaber og overenskomster – så læs her: 

http://ok-maerket.dk/ 

Som medlem af Dansk socialrådgiverforening, har du også mulighed for at blive medlem af 

Forbrugsforeningen, hvor man kan optjene bonus og spare penge. Se mere på 

www.fbf.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger, Aalborgklubben: 

 

Formand    Næstformand 

Tania Kvist   Lene Jørgensen 

Job- og aktivhuset  Uddannelseshuset 

                               Tlf. 9931 3785/ 2520 375                   Tlf. 3199 0430 

Mail: tlk-jobcenter@aalborg.dk  Mail: lj-jobcenter@aalborg.dk 

 

                                                                                                                                                        

10 gode grunde til at være medlem af Dansk Socialrådgiverforening: 

 Rådgivning om løn og ansættelse 

 Karriererådgivning 

 Fagbladet Socialrådgiveren 12 gange om året 

 Det socialfaglige tidsskrift ”Uden for nummer” 2 gange om året 

 Faglig sparring i netværk 

 Hotline om dit arbejdsmiljø 

 Temadage og konferencer 

 Indflydelse på socialpolitikken 

 Rabat i ca. 4500 butikker (Forbrugsforeningen) 

 Fællesskab og solidaritet 

 Billig forsikring 

 
Meld dig ind på www.socialrdg.dk/blivmedlem 

Kontakt DS på tlf.: 70 10 10 99 eller på ds@socialrdg.dk 
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