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Det har været et glædeligt år set ift. tilmelding til vores seminar. Faktisk så 
glædeligt, at vi har været i alvorlig bekneb med værelser. Vi afsøgte de 
omkringliggende hoteller/kursuscentre, som desværre også måtte melde hus forbi. 
Vi så os derfor nødsaget til, at anmode nogle af medlemmerne som kom fra samme 
arbejdsplads, til at dele værelse og selvfølgelig også bestyrelsen. Det hele løste sig 
heldigvis, da vi fik adgang til værelser på Comwell, som dog alligevel ej heller blev 
nødvendigt, da Severin fik ledige værelser. Men tak ellers for Jeres velvillighed.  
Vi har selvfølgelig i bestyrelsen været luren på, hvad der har været årsag den store 
interesse for seminariet i år, og har tænkt i flere scenarier; emnerne/oplæggene, 
eller måske et større behov for samvær efter corona.... eller måske er der helt andre 
årsager. Det får vi nok oplyst under de to dage vi er sammen. Men glædelig er det, 
at vi kan samles så mange, så tak for det. 
 
Derudover kan jeg nævne, at vi igen i år har deltaget med ikke mindre end 3 
bestyrelsesmedlemmer til det tilbagevendende fælles faggruppemøde i Odense. 
Mødet blev igen i år afholdt virtuelt pga. Covid 19. Vores formand Mads Bilstrup 
indledte mødte med en tale, hvor han bla. nævnte den indgåede aftale mellem KL 
og regeringen for kommunernes økonomi for 2022. En aftale der er dybt skuffende 
og som vil betyde yderligere forringelser og kommende store besparelser på det 
specialiserede område, herunder hele handicap og børne/familieområdet. 
Konsekvensen vil blive en yderlige forringelse til udsatte børn og familier og til de 
handicappede. KL havde fremsat krav om 5,5 millioner kroner over de næste 3 år, 
hvilket blankt blev afvist af regeringen med den begrundelse, at der ikke er økonomi 
til dette i Danmark.  
Dette kommer formentlig til at medføre, at de anbefalede foranstaltninger vi i 
Børne- og Ungdomspsykiatrien videregiver til de forskellige kommuner måske ikke 
vil kunne imødekommes. En meget trist udvikling. 
 
En desværre anden trist udvikling er, at diplomuddannelsen for 
sundhedssocialrådgivere bliver taget af programmet pga. manglende tilmeldinger. 
Fra DS lyder meldingerne, at de forskellige kommuner i stigende grad selv tilbyder 



 
relevante uddannelser, hvorved de så kan spare penge. Vi vil fortsat i bestyrelsen 
have fokus på diplomuddannelsen, og dermed stadig indgå i et samarbejde, når det 
forhåbentlig bliver relevant igen. Men for nuværende pausering.  
 
Hernæst kan oplyses, at alle formænd på tværs af de faglige netværk er inviteret til 
netværkmøde i september 2021. Formålet med dette møde, er at få delt erfaringer i 
rollen som leder af et frivilligt fagligt netværk i Dansk Socialrådgiverforening.  
Der skal bla. drøftes rollen, opgaverne samt identificering af eventuelle fælles 
ståsted, behov og revitalisering (fornyelse) af egen faggruppe/sektion efter en lang 
nedlukning pga. Corona. 
 
Vi er ligeledes inviteret til deltagelse i faggruppereceptioner på 
Socialrådgiverdagene d. 17. og 18. november 2021 hvor titlen er ”Sammen om 
professionen - faglig udvikling og handlekraft”. Bestyrelsen vil inden deadline d. 1.9 
drøfte om det for nogle af bestryrelsesmedlemmerne at deltage. 
 
DS`socialpolitiske ordfører Henrik Egelund er gået på pension i en alder af 71 år. 
Glædeligt for ham, beklageligt for alle vi andre som igennem mange år har nydt godt 
af hans ektreme store viden om hvad der rører sig såvel på den politiske arena som i 
DS. Vi har som mange andre være beriget af hans deltagelse på vores seminar 
gennem mange år, og han vil helt klar være savnet. 
Som afløser for Henrik Egelund deltager i år fra DS Signe Færch. Vi vil selvfølgelig 
tage rigtig godt imod Signe.  
 
Og desværre skal vi også tage afsked med vores kasserer gennem mange år, nemlig 
Tove Kjeldgaard. Hun har styret kassen med fast og myndig hånd og har i den grad 
været et aktiv for bestyrelsen. Ikke kun som kasserer, men i det hele taget. Vi takker 
for de mange år sammen i bestyrelsen og for det frivillige arbejde du har begået og 
ønsker dig alt held og lykke med pensionist tilværelsen.  
 
Der takkes slutteligt for det gode samarbejde i bestyrelsen, samarbejdet med DS og 
ikke mindst for fremmødet på dette års seminar.  
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