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Dagsorden og referat af Regionsbestyrelsesmøde i  
DS Region Syd   

d. 29. september 2021 kl. 15.00 – 19.00 
Vesterballevej 3, 7000 Fredericia, mødelokale Middelfart  

 
Deltagere: 
 
Navn 

Deltaget 
Fravær 
med af-

bud 

Fravær 
uden afbud 

Mie Vode Moll X   
Benny Poulsen Madsen Fra kl. 16:30   
Hanne Ryelund Sørensen X   
Heidi Elna Poulsen X   
Jesper Nissen X   
Katrine Marie Andersen Friborg  barsel  
Merete Møller Petersen X   
Mette Mathilde Oksen  X  
Pernille Aakerlund Iversen  X  
Tannie Grinderslev Madsen X   
Berit Wolff X   
Lene Boye Andersen (SDS-rep. Odense) Online   
Marie Røikjær Frich (SDS-rep. Esbjerg) X   
1. Suppleant    

 
Dagsorden: 
 
0. Formalia 
0.1. Godkendelse af dagsorden  

 
Bemærkninger og beslutning: 
Pkt. 1.7. udskudt til næste RB møde d. 10. december, da politisk orientering om be-
skæftigelsesområdet ikke er lagt op i HB´s dagsorden i Admincontrol d.d.  
Med den ændring blev dagsorden godkendt. 

1. Sager til politisk drøftelse 
1.1. Orientering fra regionsformanden  

Internt: 
Medarbejderne i DS har netop været på Personaleseminar om ”Rejsen ind i DS”. En 
medarbejder beskrev det som det bedste seminar i sin tid i DS grundet det involve-
rende/arbejdede fokus. 
Den regionale involvering i arbejdet med ”Medlemmets første møde med DS” er 
gået i gang. Udvælgelse af medlemmer til kvalitativ undersøgelse sker netop i disse 
uger. 
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Barselsberegneren er kommet på hjemmesiden. Næste ”digitalt løft” er en lønbereg-
ner, som en konsulent i DS Region Syd er involveret i at teste. 
Medarbejderne har haft første introduktion til ”Vejledende standarder”, og der er op-
følgning i morgen. Dette sker forud for webinarer for tillidsvalgte. 
Internt er der således godt gang i arbejdet med strategien. 
Overenskomstforhandlingerne for de ansatte i DS pågår aktuelt. 
Vi er næsten fuldtalligt på medarbejdersiden, da en deltidssygemeldt kollega forven-
tes at komme op på fuld tid efter efterårsferien.  
 
Tillidsvalgte: 
TR-stormødet d. 15.09.21 forløb godt. De næste TR-møder afholdes i de 6 TR-områ-
der i løbet af november. 
Her i efteråret tilbydes tillidsvalgte for hele landet 3 webinarer, som supplement til 
TR-uddannelsen og TR-møderne. Et af webinarerne omhandler ”Vejledende standar-
der”. 
I DS Region Syd har vi i dag afholdt efteråret TR-suppleant uddannelse. Forude ven-
ter TR-suppleant opfølgningsdagen. På mandag i næste uge afholder Mie Fagpolitisk 
intro for nyvalgte TRér. 
Der er godt gang i lønforhandlingerne på arbejdspladserne, hvorfor dette fylder me-
get for de tillidsvalgte og de konsulenter der bistår ved forhandlingerne. 
Vi er i gang med at finde en god julegave til de tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræ-
sentanterne i DS Region Syd. 
Vi har efter involvering af RB, medarbejdere og tillidsvalgte udarbejdet et ”gaveka-
talog”, som tillidsvalgte kan bestille evt. julegaver til medlemmer fra. 
 
Medlemsrettet: 
Der er afviklet fysiske aktiviteter i form af fyraftensmøder i Odense og Esbjerg om 
relationel koordinering, der er afholdt sociale aktiviteter på de 4 skoler ifm. studie-
start, paneldebatter under Professionsfestivallen på UC Syd i Esbjerg og Aabenraa, 
samt afholdt åbning af kontoret i Esbjerg siden sidste møde. Derudover er der af-
holdt flere webinarer regionalt og nationalt. 
De planlagte aktiviteter for resten af året er følgende:  
Fysiske aktiviteter: 

- Faglig fællesskabsdag d. 03.11.21 i Snoghøj med faglige workshops, fælles 
oplæg om forvandlende fortællinger og med faggruppereception.  

- Mulighed for juletræsfest afsøges. 
 
”Klogere sammen”- webinarer: 

- ”Hvad kan jeg bruge min fagforening til?” d. 04.10.21. 
- Pension (for medlemmer over 58 år) d. 29.11.21.  
- Pension d. 30.11.21. 

 
Politisk: 
Mie samarbejder aktuelt tæt sammen med konsulenter, tillidsvalgte og medlemmer 
på følgende arbejdspladser: Kerteminde Kommune (fleksibel arbejdstid), Haderslev 
Kommune (aflytning og deling af samtale), Odense Kommune (”Tættere på familie” 
samt valgaktivitet), Fredericia Kommune (opnormering på B&U-området samt andre 
budgetudvidelser) og Psykiatrien i Aabenraa (genopretning og ansættelser).  
Derudover er der løbende henvendelser af mindre omfattende karakter. 
Mange klubber holder generalforsamlinger eller fysiske møder i denne tid og Mie er 
glad for at klubberne tænker hende og andre politikere fra DS ind. I sidste uge var 
Mie i Varde og i denne uge er Vejle besøgt. 
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Regionsbestyrelsen foreslog, at der udvikles et årshjul over medlemsrettede aktivi-
teter for at synliggøre disse på andre måder end hjemmesiden. Det kan også være 
en printvenlig oversigt til opslagstavlen.  Ideen blev videregivet til aktivitetsudval-
get.   
 

1.2. Forberedelse af kommende Hovedbestyrelsesmøde d. 5.-6. oktober 2021 
 
Sagsfremstilling:  
Punkter til Hovedbestyrelsesmøde bliver gennemgået og drøftet. 
 
Bilag:  

- Bilag bliver lagt i AdminControl, når vi har dem. 
Forventeligt lige op til Regionsbestyrelsesmødet. 

 
Bemærkninger og beslutninger: 
Orientering om og drøftelse af: 

- Beslutning om godkendelse af ny faggruppe for faglige koordinatorer 
- Beslutning om flytning af SDS-konsulent til DS-budget 
- Beslutning om styring af revision af DSU’s vejledende sagstal 
- Orientering om bogen ”Fællesskab og forandring” (bogen uddeles) 
- Beslutning om hvem der skal have Den gyldne Socialrådgiver 2021 
- Beslutning om Folkemøde 2022 
- Beslutning om anvendelse af midler fra aktionsfonden 

 
På baggrund af drøftelserne tages følgende med til HB-møde:  

- RB udtrykte bekymring for brugen af midler fra aktionsfonden. RB ønsker at 
HB drøfter og afdækker andre måder at understøtte ligelønsdagsordenen.  

- RB bakker forslag om flytning af SDS-konsulent til DS-budget op. SDS´s for-
andring og udvikling ønskes dog drøftet. 

- RB finder at beslutning om HB´s deltagelse i Folkemøde 2022 bør afhænge 
af, hvilken merværdi deltagelsen medfører. Deltagelsen bør have et tydeligt 
formål, der kan arbejdes ind i/understøttes regionalt. 

  
1.3. Strategi 2021-2024  

 
Sagsfremstilling: 
RB deler viden og refleksioner fra Politikerskolen, og aftaler på baggrund af dette 
konkrete tiltag i DS Region Syd. 
Der aftales temadrøftelse til næste Regionsbestyrelsesmøde. 
 
Bilag:  

- Noter fra bestyrelsesarbejde på Politikerskolen 
 

Bemærkninger og beslutninger: 
Deltagere i politikerskolen delte viden og refleksioner med den øvrige bestyrelse. 
Regionsformanden delte viden fra FH oplæg. Oplægget udsendes med referatet. 
På næste Regionsbestyrelsesmøde drøftes Vejledende standarder. En sekretariats-
medarbejder inviteres. Det blev aftalt, at formålet med drøftelsen er, at RB-med-
lemmer efter oplægget vil kunne tilbyde at bistå klubberne i aktiviteter vedr. Vejle-
dende standarder.   
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1.4. Orientering fra SDS 
 
Sagsfremstilling: 
SDS orienterer om status for udvalgets arbejde.  
 
Bemærkninger og beslutninger: 
SDS har netop udarbejdet en plan for at SDS gøre stærkere over hele landet.  SDS 
arbejder for at forbedre forhold for formand og næstformand.  
Lene orienterede om at der afvikles Jura ”brush up” kursus samt et Underretnings-
kursus, hvor studerende på tværs af landet er velkommen.  
Lene har deltaget i studiestart, og oplever at hovedparten af deltagerne melder sig 
ind. Fremmødet er dog en udfordring. 
Maria orienterede om, at SDS Esbjerg og Aabenraa fortsætter samarbejdet omkring 
aktiviteter. De afvikler webinarer om bl.a. plejefamilier, grafisk facilitering samt CV 
og jobsøgning. Webinarerne udbydes til alle på UC Syd.   
Landsbestyrelsesmøde afholdes den 2.-3. oktober.     
  

1.5. Samarbejdet med Seniorsektionen om overgangen fra aktivt medlem til se-
nior 
 
Sagsfremstilling: 
Bestyrelsesmedlem i Seniorsektionen Lise Færch besøger RB til en drøftelse af, 
hvordan vi regionalt understøtter medlemmers overgang til seniorsektionen. 
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Punktet blev udsat til næste møde, da Lise meldte afbud med kort varsel.  
 

1.6. Regionsbestyrelses deltagelse i Socialrådgiverdage 
 
Sagsfremstilling: 
Vi får et fælles overblik over hvem der deltager, drøfter hvem der deltager i hvilke 
workshops samt synlighed omkring RB´s Syds deltagelse. 
Deltagere i Socialrådgiverdage (SD21) må meget gerne orientere sig i workshops in-
den mødet. 
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Heidi, Jesper, Marie, Mette, Berit, Hanne, Lene og Mie deltager.  
RB vil være synlige og inkluderende under SD21. Eksempelvis ved at booke borde til 
spisning/arrangementer i den store sal eller samles ved et særlig Region Syd bord 
med reklame. RB vil informere deltagere fra Region Syd om tilbud. Kontorleder ind-
henter viden om deltagere fra Region Syd og sikrer formidling fra RB til deltagende 
medlemmer. 
Som optakt til SD21 fortæller RB-medlemmer på Region Syds FB-side om, hvad de 
glæder sig til på SD21. 
 

1.7. Besparelser på beskæftigelsesindsatsen som følge af aftale om tidlig pen-
sion 
 
Sagsfremstilling: 
Vi drøfter den nuværende status for besparelser i DS Regions Syds område og de-
battere politiske handlinger fra regionsbestyrelsens side. 
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Bilag:  
- Mads Bilstrups politiske orientering nåede ikke frem til RB inden mødet. 

 
Bemærkninger og beslutninger: 
Punktet blev udsat til næste regionsbestyrelsesmøde, hvor følgende emne ønskes 
drøftet:  Det rummelige arbejdsmarked – perspektiver på borgernes behov, arbejds-
pladsernes forventninger og udviklingen af socialrådgivernes arbejde. 
 

2. Sager til efterretning 
2.1. Intet til efterretning  
3. Sager til behandling 
3.1. Vedtægtsændring Vejen klubben 

 
Sagsfremstilling: 
Vedtægtsændringerne består af to nye bestemmelse henholdsvis § 4. stk. 1 der be-
stemmer at klubben tegnes fa formand og kasserer. 
 
I § 10 stk. 3, Stk. 3 bestemmes det at klubbens midler indsættes i et anerkendt 
pengeinstitut, på en konto, hvorpå der kan disponeres af kassereren i forening. For-
manden og kassereren har begge adgang til kontoen, og de tjekker saldoen hver 
14. dag, samt hele bestyrelsen tjekker saldoen ved hvert bestyrelsesmøde.  
 
Der indstilles til, at RB godkender vedtægtsændringen. 
 
Bilag:  

- Vejen klubbens vedtægter med ændringer  
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Godkendt med sproglige præciseringer og opmærksomhed. Kontorlederen kontakter 
Vejen klubben herom. 
 

4. Sager til orientering 
4.1. Orientering fra Road-tour-udvalg 

 
Sagsfremstilling: 
Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde.  
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Campingvognen har i denne måned været anvendt i forbindelse med sociale aktivi-
teter og fyraftensmøder i Odense og i Esbjerg. Det er en stor hjælp til at synliggøre 
tilstedeværelse. 
 

4.2. Orientering fra aktivitetsudvalg 
 
Sagsfremstilling: 
Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde.  
 
Bilag:  

- Ingen. 
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Afviklingen af aktiviteter nævnt på sidste Regionsbestyrelsesmøde er forløbet plan-
mæssigt. 



 
 
 
 
 

Side 6 af 7 

Aktivitetsudvalget skal på næste møde den 11. oktober drøfte faglig fællesskabsdag, 
fyraftensmøder og webinarer i 2022 samt aktiviteter på skolerne. 
Marie Røikjær Frich og Rikke Flebbe fra SDS vil gerne inviteres deltage.  
 

4.3.  Orientering fra REP-udvalg  
 
Sagsfremstilling: 
Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde.  
 
Bilag:  

- Ingen. 
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Udvalget holder møde efter dagens Regionsbestyrelsesmøde. 
 

4.4.  Orientering fra RB´s uddannelsesudvalg 
 
Sagsfremstilling: 
Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde. 
 
Bilag:  

- Ingen. 
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Temamøde om praktik afholdes d. 22.11.21.  
Fungerende næstformand Signe Færch inviteres til at deltage i mødet. 
 

4.5. DS´s KV21 materiale 
 
Sagsfremstilling: 
Regionsformanden orienterer om valgmateriale. 
 
Bilag:  

- KV21 folder. 
 
Bemærkninger og beslutninger: 
KV21 materialet uddeles til Regionsbestyrelsen. Indhold og brugen af materialet 
drøftes. 
Regionsbestyrelsens deltagelse i valgaktiviteter drøftes.  
 

5. Økonomi og regnskab 
5.1. Intet til økonomi og regnskab 
6. Møder og konferencer inkl. eksterne repræsentationer  
7.  Evt.  

Mødeplan for Regionsbestyrelsen i DS Region Syd vil foreligge på næste møde.  
 
RB drøftede at der i pkt. 6. til føjes incl. eksterne repræsentationer f.eks. møder i FH 
eller uddannelsesudvalgsmøder.   
 
RB-medlemmer skal melde ind om FH repræsentantskabsmøder via mail til RB. 
  

8. Evaluering af mødet 
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Mie Vode Moll 
Regionsformand 
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