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Referat fra generalforsamling  

Faggruppen for socialrådgivere på døgninstitution 
og opholdssteder.  

Afholdt d. 13.09.21. 

 
1. Valg af dirigent 

Signe Storminger-Dalgaard 
 

2. Valg af referent 
Karin Bitsch Andersen 
 

3. Bestyrelsen beretter 
Formand Dorthe N fortæller:  
Der har ikke været mange fysiske møder, men flere via Teams.  
Mille trækker sig pga uddannelse. Begge suppleanter er gået af.  
 
Der har været lidt udfordringer i forhold til kursus – DS har sygemelding, derfor en 
anden kontaktperson end vanligt, men det blev løst i godt samarbejde omkring det.  
Dorthe N fortæller, at hun har haft fokus på kontakt med DS omkring forskellige emner 
bl.a. kriminalitet, og der er givet interviews.  
Derudover har ” Barnet Først” fyldt – der har været flere møder omkring dette for 
Dorthe N, samt høring. Der har været fokus på at blive specifikke og få 
opmærksomhed på de udfordringer, der kan være.  
 
Dorthe N. skal d.14.09.21 til møde i Social- og ældreministeriet v/Astrid Krag sammen 
med Mette Grostøl fra DS omkring Lov om Voksenansvar, og erfaringerne i forhold til 
plejefamilier og anbringelsessteder.  
 
Der har fra bestyrelsen været kontakt til DS omkring mediedækningen omkring 
opholdssteder og institutioner. Herunder de perspektiver der også kan anlægges, og et 
forsøg på at klæde DS på til et andet perspektiv/flere perspektiver i debatten. 
 
Socialrådgiverdage i november – indtil videre 4 fra bestyrelsen deltager.  
 
Der er arbejdet med forslag fra sidste års evaluering af Faggruppekursus, samt 
ressourcebank.  
 
 
Tak til Mille for indsatsen i bestyrelsen.  
 

4. Aflæggelse af regnskab 
-se særskilt bilag. 
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Foreløbig overskud på 15.190 kr, som kommer retur til aktivitetspuljen. 
Tilbagemelding fra plenum – oplæg rammer godt, hvilket også afspejles i at 
arbejdsgivere gerne vil sende medarbejdere afsted.  
 

5. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 

6. Valg til bestyrelse 
 
Nuværende bestyrelsesmedlemmer er: 
Dorthe Norlyk – Ikke på valg 
Dorthe Lund Fjellerad – Ikke på valg 
Karin Bitsch Andersen – Ikke på valg  
Mille Munk Hansen – Fratræder 
Stinne Bjerre Christiansen –på valg og genopstiller 
 
Valgt:  
Stine Bjerre Christiansen,  
Monica Panduro Petersen,  
Dorte Dangaard,  
 
Suppleanter:  
Stine Eilers, 
Pia Thylvad,  

7. Eventuelt 

Der arbejdes med netværksgrupper geografisk – medlemmer hjælper med dette.  

 


