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Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere  
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde 

Torsdag 28-05-2020 fra kl. 9.30 – 15.00. 
Mødet holdes på 

 Odin Havnepark Lumbyvej 11, 5000 Odense C, lokale 8 
 

Deltagere: Hanne Fuglbjerg, Anni Christensen, Natascha Devantier og Eva Marianne 
Terkelsen. 

Afbud: Tommy Smidt Jochim-Vitcetz og Charlotte Holmershøj og Mark Hinchely  

Referat og Dagsorden 

Referat og Dagsorden til Bestyrelsesmødet 28-05-2020:  

1. Valg af ordstyrer (ET) / 1 min. Hanne 
2. Valg af referent (ET) / 1 min (jeg melder mig gerne som ”fast referent”) Eva 

3. Gennemgang af Dagsorden – herunder punkter til eventuelt (ET) / 3 min 
4. Tjek ind (alle) / 20 min (max 3 min til hver)  
5. Nyt fra DS (Charlotte) / 10 min.  Udsat da Charlotte var forhindret 

6. Status på økonomi herunder drøftelse af ønsket afrapportering af økonomi til bestyrelsen 

(Anni) / 10 min 
Beslutning: 

I fbm bestyrelsesmøderne laver Anni en status i fht de enkelt budgetposter – 
men bestyrelsen ønsker ikke at få tilsendt det samlede regnskab fra DS - blot 
status på :  forbrugte midler 

reserverede midler og  
disponible midler  

Status d.d. er at vi fortsat holder budgettet 
 

7. Planlægning af Sommertræffet (ET) / 20 min 

• Foreløbige ideer til tema og indhold fra seneste bestyrelsesmøde (21/4-20):  
- Brushup på forvaltningsloven, retsikkerhedsloven og offentlighedloven (Inge 

Lovs tilbud fra GF) 
- Fortsætte drøftelserne i fht ”autorisationsdebatten” mv  
- Sociale medier – hvordan kan vi bruge dem i fbm vores virksomheder 

- andre ideer er velkomne – Beslutning træffes på mødet i maj. 
-  

Beslutning: 
Indhold: 

Tema for dagen: Sociale medier i salgsøjemed 
Hvordan kan vi som selvstændige bruge de sociale medier i salgs-øjemed?  
Hvornår er hvilke sociale medier gode kanaler – hvordan og hvorfor - DO´s / DON´t 
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Formiddag: Teoretisk input omkring markedsføring – hvad er vigtigt – og hvordan kan vi 
bruge de sociale medier i salgsøjemed  

Eftermiddag: ”Hands on” hvor vi hver i sær (dem der har lyst) arbejder med vores egne 
profiler mv 

Forslag til oplægsholder: Ane Longgard 
 
Pause ca. kl. 10.45 til 11.00 

 
8. Nedsætte arbejdsgrupper i fht kommende arrangementer (ET/ alle) / 20 min 

 
Isdahl 25/9-20 : Hanne og Natasha  
 

Bjørnø 13 + 14/ 8-20:  Anni og Eva 
 

Julefrokost 6/11-20 : Tommy og Mark 
med forudgående bestyrelsesmøde i Fredericia-området. (Fredericia Vandrehjem)  
 

GF 2021: torsdag 21-01-2021: Eva + ? 
Besluttet at gentage succes og holde det på First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 

Odense  
 

Dorte Birkmose 3/6-21 (pt. Eva + ?) 
 

9. Opdatering og planlægning af resterende arrangementer og bestyrelsesmøder. (ET/ 

alle) / 30 min Se ovenfor – og fortsættes på næste møde (på Bjørnø) 
 

Frokost kl. 12.00 – 12.30 

 
10. Hvordan vil vi gerne arbejde sammen som bestyrelse? (ET/ alle) / 60 min  

Hvad er vigtigt for os hver i sær…  
Vi ”skød snakken i gang” – men besluttede samtidig at vi er nødt til at fortsætte 
snakken når alle er til stede (på Bjørnø) 

Nedenstående er udkast til en hensigtserklæring, som vi arbejder videre 
med på kommende bestyrelsesmøde: 

• Gensidig tillid – og fleksibilitet samt smidighed i samarbejdet. 
• Det skal være et positivt og givenrde arbejde – det er frivilligt 

arbejde, der ikke skal blive en sur pligt.., 

• Fagligt fællesskab og sparring  
• Forpligtende fællesskab: – hvis jeg har forpligtet mig til en 

arbejdsgruppe/opgave – så ”tager jeg opgaven på mig” – og 
dermed også opgaven at sige til – hvis jeg har brug for hjælp. 

• Hvis arbejdsgrupperne har fået en ramme at arbejde ud fra – så 

har den enkelte gruppe beslutningsfrihed inden for den givne 
ramme…. 

 
 

Kommunikation og forventningsafstemning. herunder ”Bestyrelses-Facebook-
gruppen” (hvordan og til hvad vil vi bruge denne gruppe) 
Punktet Fortsættes på næste møde! 

 

11. Evt.   

Beslutningsdygtighed i bestyrelsen – hvornår  

Ifølge vedtægterne tegnes bestyrelsen af formanden samt 1 

bestyrelsesmedlem. Vi vil gerne have Charlotte til at hjælpe med 
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afklaring af hvor det evt. står at minimum ½ af bestyrelsen skal være til 

stede ?  

 

Facebookgruppen – Hvem lukker ind .. og hvad skal den bruges til… 

• Vi kan Bede om at pgl. oplyser sit medlems-nr. 

• Foreløbig er det Tommy der står for at lukke folk ind – og ud af gruppen. 

• Punktet kommer på næste bestyrelsesmøde (på Bjørnø). 

 Uanset hvem der måtte deltage i mødet besluttes hvem (evt. 2) 

og hvordan gruppen administreres fremover….  

• Nyt foto til FB-siden: 

På næste møde tages nyt bestyrelses-foto til siden – Ind til nyt 

foto lægger Eva natur på…(Solsikker). 

 

Møde slut kl. 15.00 


