
Referat af generalforsamling for Faggruppen Fagbevægelsens socialrådgivere 

Afholdt i Rørvig mandag den 14. september 2020 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

               Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. valg af ordstyrer 

Susanne Brodt blev valgt som ordstyrer 

 

3. valg af referent 

Majken Tingstrøm blev valgt som referent. 

 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 

Der bliver afholdt 4 bestyrelsesmøder om året samt to seminarer af to dages varighed. 

Det blev taget til efterretning af deltagerantallet i seminarene er faldet. Der har desuden 

været afholdt to temadage i perioden.  

Under spørgsmål til beretningen fremgik det, at der er ca. 200 ansatte socialrådgivere i 

fagbevægelsen, hvoraf de 136 er medlemmer af faggruppen. Selvom medlemstallet er 

nogenlunde stabilt, er bestyrelsen opmærksom på, at der er plads til forbedringer.  

Fremtidssikring af faggruppen blev drøftet.  

Det blev nævnt, at vi kan blive mere skarpe på, hvem der er i målgruppen, om det er 

forbundssocialrådgivere eller afdelingsansatte. 

Det blev foreslået, at nyansatte automatisk bliver kontaktet og opfordret til at melde sig i 

faggruppen, og at vi hver især skal være opmærksomme på at invitere nye kollegaer 

med i gruppen.  Selvom antallet af ansatte socialrådgivere i fagbevægelsen er 

nogenlunde stabilt, gav flere udtryk for, at der nu også bliver ansat jurister i stillinger, 

som ellers typisk ville være socialrådgiverstillinger. 

Der blev efterspurgt en bedre dialog med DS centralt om, hvordan DS bedre kan støtte 

op om faggruppen og de ansatte i fagbevægelsen. 

Den ret så amputerede mailingliste fik kritik og der blev udtrykt en forventning om, at 

DS centralt prioriterede at få den til at fungere igen. Der var delte meninger, om årsagen 

var GDPR eller det er systemet som sådan, der er forældet. 

Beretningen blev godkendt. 

 

5. Fremlæggelse af regnskab og budget. 

Regnskab og budget blev godkendt 

 

6. Valg af formand og bestyrelse 

Stine Pallisgaard blev valgt som formand 

Valgt til bestyrelsen blev: 

Lisbeth Byg (genvalgt) som kasser 

Helle Secher (genvalgt) 

Eske Nielsen (valgt) 

Kim Lyhne (genvalgt) 

Peter Dentov (genvalgt som suppleant) 

Lone Suhr Olsen (valgt som suppleant) 

Tak til afgående bestyrelsesmedlem Ditte Marie Plovmand og afgående formand Rikke 

Helk. 

 

7.    Ændring af vedtægter 

   Bestyrelsen fremsender forslag til vedtægtsændring med specificeret dagsorden for 

generalforsamlingen, senest to uger før afholdelse. 

Vedtaget. 

 

8. Indkomne forslag 



§ 3 Ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes hvert andet år i lige år. Generalforsamlingen afholdes i 

forbindelse med faggruppens forårsseminar.  

Vedtaget 

Dagsordenens punkter skal mindst indeholde de samme punkter som hidtil ift 

valghandlinger, beretning mv 

Vedtaget 

§7 Bestyrelsens kompetence  

Faggruppen tegnes af formand og kasser 

vedtaget 

Det blev besluttet at nedsætte et lille udvalg i faggruppen med henblik på at afgive 

høringsvar. Stine Pallisgaard meldte sig som tovholder og Eske Nielsen og Lone Kidmose 

Pedersen som medlemmer af gruppen.  

Det blev drøftet at gøre mødet i de regionale netværk til et fast punkt på seminarene og 

skrive det ind i drejebogen. Formålet var at danne netværk og drøfte regionale 

problemstillinger. 

 

Eventuelt 

Punktet var faldet ud af dagsordenen.  

 

 

 

 

 

 

 


