
Referat af generalforsamling i faggruppen Døgninstitutioner og 
Opholdssteder 
Afholdt den 14.september 2020 

 

Valg af dirigent: Signe Storminger 

Valg af referant: Dorthe Fjellerad 

 

Bestyrelsen beretter: 

Bestyrelsen har været præget af travlhed og der har været mandefald, tidligere kasserer Pia 
er stoppet pga. jobskifte, Stine er på barsel. 

Vi lykkedes med at rykke faggruppekurset fra marts måned til september uden ekstra 
udgifter. 

Vores arbejde/møder har stået lidt i bero pga. Corona. 

Bestyrelsen deltog i socialrådgiverdage i november 2019. 

Ungdomskriminalitetsnævn har været meget i pressen hvor formanden er blevet kontaktet 
vedr. viden herom. 

Herudover har DS kontaktet bestyrelsen og ønsket faglige tilbagemeldinger omkring den 
varslede Barnets lov, hvilket bestyrelsen har givet tilbagemeldinger på, og formanden sidder 
desuden med i en ressourcegruppe i.f.t. Udarbejdelse af denne lov. Dette har været et 
omfattende stykke arbejde. 

Der takkes for indsatsen til dem der udgår af bestyrelsen, samt for formandens indsats 
gennem mange år. 

Aflæggelse af Regnskab: 

Kassereren gennemgår regnskabet for 2019. Vi går ud med et overskud på 5681,59 kr. Dette 
overskud går ind i aktivitetspuljen. Aktivitetspuljen er en pulje af midler i fagforeningen, som 
faggrupperne kan søge om midler fra. F.eks. Til oplægsholdere. 

Pia, som trådte ud af bestyrelsen, blev frikøbt. Hendes arbejdsgiver har været længe om at 
sende regningen for frikøbet, så det er en udgift der kommer til at få betydning for dette års 
budget. 

 

Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

 

Valg til bestyrelse: 

Der orienteres om årshjulet for bestyrelsens arbejde. 

Behovet for at nye medlemmer melder sig ind i bestyrelsen fremlægges, da flere nuværende 
medlemmer fratræder pga. jobskifte. 

 



På valg: 

Dorthe Norlyk (formand) – genvælges  mail: Dorthe.norlyk@ps.rm.dk 

Dorthe Lund Fjellerad – genvælges  mail: dlfje@naestved.dk 

 

Nye medlemmer der er valgt ind i bestyrelsen: 

Rikke OtterGren   mail: ro@godhavn.dk 

Mille Munk Hansen   mail: millemunk@gmail.com 

Karin Andersen   mail: karinbitsch@yahoo.dk 

 

Suppleanter: 

Cecilia Jensen   mail: cillezillo@gmail.com 

Lykke Irgens Bergh   mail: lykkemoll@gmail.com 

 

Evt.  

Ingen punkter. 

 


