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Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere 

Bestyrelsesmøde 29-06-2021 

Mødet holdes fra kl. 18.15 – 20.00 på Zoom 
 

Deltagere:   
Tommy Vitcetz, Rikke Borg Johannesen, Ea Lundsteen og Eva Marianne Terkelsen 
 
Afbud:  
 

Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer og referent (Eva /2 min)  

Ordstyrer: Tommy 
Referent: Ea 
 

2. Kort gennemgang af dagsorden og punkter til evt. (Eva / 2 min) 
Punkt 7 udgår 
Ingen punkter til eventuelt 
 

3. Kort ”Tjek ind” (alle /10 min) 
Alt er godt hos alle 
 

4. Orientering fra formanden (Eva/ 5 min) 
Intet nyt siden sidst 

 
5. Orientering fra kasserer (Rikke / 5 min) 

Intet nyt siden sidst 
 

6. Planlægning af Bjørnø (Alle) 
 
Tommy kan ikke deltage på Bjørnø af private årsager. 
 
Der er 20 sovepladser på Bjørnø, hvilket vi tænker er nok. 
Dobbeltværelse: 2 pers. 600 / 1 pers. 450 
 
Forplejning 
Frokost 
Dag 1 – sandwich = 75,- kr. pr. person 
Dag 2 – noget andet = 85,- kr. pr. person 
Kaffe + kage = 45,- kr. pr. person 
 
Aftensmad 
Er bestilt fra en kro på fastlandet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 2 af 3 

Diverse 
Drikkelse, vin, slik, frugt, kaffe, mælk mv. sørger Eva for at købe, så vi har til 
at kunne snacke løbende begge dage. 
 
Færge 
Eva har bestilt extra relevante færgeafgange (09.30 torsdag og 14.30 fredag) 
Almindelige afgange kan ses på Bjørnø-færgens hjemmeside 
 
Indbydelse 
Eva har fremsendt tidligere indbydelse + vi har udkast fra oplægsholder, så nu 
kan vi lave et færdigt program og dermed en indbydelse. 
 
Udkast til ny tekst 
09.30 Vores ekstra-afgang fra Faaborg. 
Bjørnø-færgen sejler 20 passagerer ad gangen, men sejler kajen tom.  
Det er vigtigt du er der til tiden, så vi hurtigst muligt er samlet på Bjørnø 
 
Der er en lang dialog omkring, hvor meget af dagene der skal være fagligt 
indhold og hvor meget tid, der skal være til hygge og se Bjørnø. 
 
Det aftales at Ea tager en opfølgende dialog med Oplægsholder, hvordan vi 
kan tilrettelægge dagene og få defineret indholdet nærmere. 
Efterfølgende laver Ea udkast til program for dagene og sender til bestyrelsen. 
 
Der er enighed om at der skal være no-show gebyr – prisen fastsættes, når Eva 
har regnet ud, hvad de faktiske udgifter er. 
 
Paddleboards- vi har ikke fået et fast tilbud, men vi forsøger at beholde 
aktiviteten. 
Det er Rikkes bror der kan låne os paddleboards. Vi tænker at 5 er nok. 
Rikke forventer det bliver ca. 100,- kr. pr. board. 
 
Vildmarksbad – Det har været der de tidligere år og har været godt brugt. 
Det vil vi have igen i år. 
 
Corona-pas – er obligatorisk 
 
Tilmeldingsfrist – 14 dage før = 11. august 
 
Gin-smagning – Ved Bjørnø vingård, overvejes om der tid til det. Hvis der er, 
afregnes der pr. åben flaske gin og tonic 
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7. Mail fra Sonny (15 min) – Udgår, hvis vi ikke kan nå det 
Forslag om medlemsarrangementer med inspiration fra DM og DJØF 
Faggruppen Akademiske Socialrådgivere 

 
UDGÅET 

 
8. Eventuelt (10 min) 

Der er intet til eventuelt 
 
Tommy deltager ikke i bestyrelsesmødet den 25. august, men står standby 
efter behov. 

 
 
9. Kommende bestyrelsesmøder og arrangementer (5 min) 

 
25.08.2021 Bestyrelsesmøde på Bjørnø kl. 17.00 – 21.00 
26/27.08.2021 Bjørnø dage 
04.10.2021 Bestyrelsesmøde i Odense 09 - 16 
16.11.2021 Bestyrelsesmøde i Nyborg ca. kl. 16.00 
17/18.11.2021 Socialrådgiverdage 
18.11.2021 Julefrokost 
 

Generalforsamling i 2022 
24.01.2022  Generalforsamling 
Hybridmøde – så man kan deltage fysisk og online 
Lokation: Bernstorff slot – der donerer velkomstboblerne 
Tema fastsættes senere – men gerne at binde den røde tråd sammen fra året 
der er gået 

 
 

10. Evaluering af bestyrelsesmødet (10 min) 
Vi var effektive 
 

 


