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Referat fra generalforsamling i Fagligt Selskab for 
socialrådgivere i Børne- og Ungdomspsykiatrien 

 
Tid 

Torsdag den 26.08.21 kl 16.30 

Sted 

Severin Kursuscenter 

Skovsvinget 25 

5500 Middelfart 
Dagsorden 

1 Valg af ordstyrer 
2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (findes på 

DS’ hjemmeside under Faglige Netværk) 

3 Formandens beretning v/ Tutte Friis 

4 Regnskab og budget v/ kasserer Tove Kjeldgaard 

5 Indkomne forslag 

6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
7 Evt 

 
Referat 

Ad 1. 
Ordstyrer: Rete Juulsen 

Referent: Suzanne Morrah Bille 

Ad 2. 
Referat fra sidste generalforsamling godkendes 

Ad 3. 
Formandens beretning v formand Tutte Friis – se vedlagte. 
 
Ad 4. 
Regnskab for 2020 bliver gennemgået af kasserer Tove Kjeldgaard. 
Vi er nu oppe på 220 medlemmer i Faggruppen. Budgettet 
balancerer. Det er første år, det ikke har været nødvendigt at 
ansøge om ekstra penge fra aktivitetspuljen. Dette skyldes bl.a. at  
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foredragsholderne i år ikke skulle have honorar. Dog blev alle 
beriget med en lille erkendtlighed. 
Ad 5. 
Der er ingen indkomne forslag. 
Ad 6. 
På valg er formand Tutte Friis, medlemmer Suzanne Morrah Bille og 
Susanne Post Nexø. Alle 3 ønsker genvalg. Medlem Poul Erik 
Rasmussen er ikke på valg. 
Der var desværre ikke valgkamp og dem der overvejede at stille op 
til bestyrelsen, var ikke sikre på, at de kunne indgå aktivt i 
bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen vil derfor kun bestå at 4 
bestyrelsesmedlemmer og ingen suppleanter,- denne ordning indtil 
næste generalforsamling. 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig 
periode: 
Tutte Friis (Region Midt) 

Suzanne Morrah Bille (Region Hovedstaden) 

Susanne Post Nexø (Region Hovedstaden) 

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde i 
oktober 2021.   
 
Ad7. Det problematiseres at DS er blevet digitaliseret, så alle (også 
studerende) kan trække oplysninger fra alle medlemmer i 
Faggruppen. DS’ hjemmeside er ikke speciel brugervenlig og ser 
uprofessionel ud. 
Der opfordres til, at man breder kendskabet til Det Faglige Selskab 
blandt sine kollegaer, mhb. på medlemskab. 
Sisi Ploug Pedersen - formand for faggruppen for Børn, Unge og 
Familier, opfordrer til afholdelse af et fælles webinar med henblik på 
at styrke samarbejdet faggrupperne imellem. 
 
 
 
 
 


