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Referat af generalforsamling i Hjemløsefaggruppen 
onsdag d. 08.09.2021   
Tilstedeværende: Rene, Karin, Simon, Durita, Maja, Jette, Ole, Isabell og Malene. Sofie, konsulent fra DS, 
var fremmødt i forbindelse med generalforsamlingen.   
 

1: Velkomst og kort præsentation af faggruppen hjemløse samt deltagere:  

Indledningsvist introducerede Simon om faggruppens arbejde for nye, samt tilstedeværende introducerede 
sig.  

 

2: Valg af referent:  
Durita blev valgt som referent.  

 

3: Godkendelse af dagsorden: 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  

 

4: Valg af ordstyrer:  

Simon blev valgt som ordstyrer.  

 

5: Valg af stemmetællere:  

Karin og Jette blev valgt som stemmetællere.   

 

6: Formandens beretning:  

Formandens beretning blev gennemgået af Rene. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 
Beretningen blev eftersendt i forlængelse af referatet.    
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7. Godkendelse af regnskab:  

Regnskab blev gennemgået af Simon. Regnskab for det seneste år har været 0 kroner. Regnskabet blev 
godkendt af generalforsamlingen.  

 

8. Gennemgang af budget:    

Simon introducerede til budgettet for det kommende år. Forventet budget:  

Transportudgifter til møder: 2000 kroner.  

Forplejning til møder: 2000 kroner. 

Generalforsamling: 3500 kroner.  

Socialrådgiverdage: 13.500 kroner.  

Åbne bestyrelsesmøder: 3000 kroner.  

I alt = 24.000 kroner.  

Økonomisk frirum til anden aktivitet nu: 23.000 kroner. Der ville være mulighed for at ansøge om yderligere 
midler via DS’ aktivitetspulje.    

 
Forventet bevilling for 2022: 47.000 kroner  

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.  

 

9. Behandling og afstemning vedrørende indkomne forslag.  

Vedtægtsændringsforslag nr. 1 og vedtægtsforslag nr. 2 blev behandlet af deltagerne ved 
generalforsamlingen:  

 

Først blev forslag 1 vedr. § 3. stk. 1 behandlet: ”Faggruppen hjemløse afholder generalforsamling 1 gang 
årligt.”  

Motivationen var, at det ville være smidigere at afholde generalforsamling, da vores erfaring var, at der kan 
være mange årsager til at blive nødsaget til at rykke datoen for generalforsamlingen.  

Forslaget 1 blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.  
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Dernæst blev forslag 2 vedr. § 6 stk. 1 behandlet:  ”Faggruppen ledes af en bestyrelse bestående af 
forperson, næstforperson, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på den ordinære 
generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed, vil forpersonens stemme tælle dobbelt. Forpersonen vælges 
for 2 år ad gangen.”  

Begrundelsen var, at faggruppen hjemløse ønskede ikke at ekskludere personer med en anden 
kønsopfattelse og håbede alle uanset overbevisning og levevis ville have mod på at stille op til bestyrelsen.  

Forslag 2 blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.  

 

10. Valg til bestyrelsen:  

Under punktet var der ikke valg til kasserer og næstforperson. Til gengæld var der valg til forperson, 8 
bestyrelsesmedlemmer og én bestyrelsessuppleant:  

 

Valg til forperson:  

Simon stillede op til forperson. Simon blev valgt som forperson af generalforsamlingen.  

 

Valg til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant:   

Der var valg til bestyrelsen. Der var valg til i alt 8 bestyrelsesmedlemmer og én bestyrelsessuppleant.   

 

Valg til bestyrelsesmedlemmer: 

Simon, Jette, Karin, Durita, Nancy (opstillede med fuldmagt), Anders (opstillede med fuldmagt), Silvia 
(opstillede med fuldmagt) og Malene blev valgt til bestyrelsen som bestyrelsesmedlemmer.   

 

Valg af bestyrelsessuppleant:  

Rene blev valgt som bestyrelsessuppleant.  
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Ressourcepersoner:   

Birthe, Isabell, Ole og Maja ønskede at være ressourcepersoner.  

 

11. Eventuelt:  

- På sigt vil der skulle blive valgt en ny kasserer til bestyrelsen, da Simon blev valgt som formand. Punktet 
skulle på til næstkommende bestyrelsesmøde. For en overgangsløsning blev det aftalt, at Simon ville 
kontakte DS.  

- Nye deltagere ved generalforsamlingen konkluderede, at der var fedt med muligheden for online 
deltagelse, hvilket man håbede kunne være muligt igen.  

- Ved punktet blev der gjort reklame for 3 kommende webinarer, som Hjemløsefaggruppen har planlagt:  

27.09.2021: Hjemløshed – organisering, samarbejde og boligindsatser i Housing First tilgangen.  

27.10.2021: Hjemløshed – forebyggelse af hjemløshed.  

24.11.2021: Hjemløshed og borgerrettede indsatser.   

I den forbindelse blev der informeret om, at forhandlingerne om hjemløsestrategien kom til efteråret i 
forlængelse af webinarafholdeleerne. Der var nu afsat 159 millioner til socialt udsatte.  


