
 

 

 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Faggruppen 

Beskæftigelse  

Afhold den 5.oktober 2020 

Deltagere: Mette Brix, Susanne Both, Hanne Sørensen, Michael Pedersen, Rikke Troelsen, 

Christine Damkjær Pedersen, Edda Luth (ref.) 

 

1. Konstituerende bestyrelsesmøde i Faggruppen Beskæftigelse. Vedtægterne kræver alene en 

formand og en bestyrelse. 

Valg af formand: Mette Brix 

Valg af kasserer: Michael Pedersen 

 

2. Kommende møder: 

D. 02.11.20 kl. 10.00 -15.00 i Toldbodgade 

D. 20.01.21 kl. 16.30-18-30 online på Teams 

D. 10.03.21 kl. 10.00 – 15.00 i Odense (Hanne booker lokale) 

D. 12.04.21 kl. 16.30 – 18.30 online på Teams (forberede GF) 

D. 17.05.21 kl. 10.00 – 15.00 GF i Toldbodgade (Morgenmad fra kl. 9.30) 

D. 23.08.21 kl. 10.00 – 15.00 i Fredericia (Hanne booker lokale) 

D. 08.11.21 kl. 16.30 – 18.30 online på Teams 

 

3. Budget/regnskab: 

Afgående kasserer orienterer og overdrager budget og regnskab til tilgående kasserer. Rikke 

kontakter Toldbodgade mhp. at afklare om det er muligt at overføre kassebeholdningen til 

næste år pga. Corona. Alternativt at aktivitetspuljerne bliver forhøjet i 2021 med de penge, 

der er sparet i år. 

 

4. Arbejdsgruppe vedrørende revidering af vedtægter:  

Susanne, Michael, Mette og Rikke. Laver et oplæg til mødet d. 2./11. 

 

5. Faggruppepjece:  

Foreligger færdig i onlineformat – Mette sender den ud til bestyrelsen. På næste møde 

drøftes: Hvordan skal den komme ud at ’leve’ ude på arbejdspladserne? Uddeles til FTR og på 

uddannelsesinstitutioner m.m. 

 

6. Mette Laurberg/Louise fra DS foreslår Webinar om ministermål for 2021 vedrørende 

værdighed: Bestyrelsen bakker op om idéen. Webinaret skal afholdes inden jul.  

Forslag til deltagere og temaer:  

Invitér repræsentanter fra Faggruppen for Fagbevægelsen 

Invitér Majbrit Berlau/ FH 

https://www.facebook.com/majbrit.berlau/posts/10157457239881657 

Hvem og hvordan defineres begrebet værdighed?  

Hvordan kan temaet kobles til den manglende forenkling i f. m. Forenklingsreformen?  

Hvordan kan borgerne inddrages/deltage? Fx via interviews, deltagelse på temadage m.m. 

Kan vi inddrage/invitere forskere fra CUBB https://www.politik-

samfund.aau.dk/forskning/forskningsprojekter/cubb 

Webinaret kan være startskuddet til en temadag/andet med yderligere udfoldelse af emnet i 

2021 

https://www.facebook.com/majbrit.berlau/posts/10157457239881657
https://www.politik-samfund.aau.dk/forskning/forskningsprojekter/cubb
https://www.politik-samfund.aau.dk/forskning/forskningsprojekter/cubb


 

 

7. Punkter til drøftelse på næste møde: 

Årshjul 

Idéer til kommende arrangementer 

Fordeling af opgaver, herunder planlægning af GF 

Opdatering af vedtægter 

Faggruppepjece 

Mail fra Anja vedrørende mail fra 3 socialrådgivere til Peter Hummelgaard (Rikke 

videresender mail) 

Generelt fokus på involvering af faggruppens medlemmer 

Gennemgang af hængepartier fra foregående bestyrelsesperiode, herunder materiale fra 

Socialrådgiverdage 

 

8. Evt.: 

Referentopgaven går skift i følgende rul (Mette er undtaget): 

Susanne, Michael, Rikke, Christine, Hanne, Anja, Edda 

 

 

 

 


