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Referat fra bestyrelsesmøde i Faggruppen Børn, Unge og Familier d. 3. september 2021  
kl. 10.30- 16.00 i DGI Byen 

 
Tilstede: 

• Sisi 
• Rowena 
• Hanne 
• Tanja S. 
• Malou 
• Nadia 
• Mireille 
• Sonny – Faggruppekonsulent DS 
• Jonas - Studentermedhjælper DS 

 
Afbud:  

• Tanja P. 
• Tanja C. 

 
Ordstyrer: Tanja S  
Referent: Mireille   
 

Referat fra mødet 
 
11.00 - 11.15 - Webinar i efteråret 
Malou er i proces med et webinar og vil undersøger om oplægsholder Gitte Jørgensen kan d. 
29.09.2021 i stedet for det tidligere aftalt dato i okt., da der allerede er arrangement i DS den pågæl-
dende dato. Malou og Andreas er ansvarlige for webinaret, hvor han vil stå for den tekniske del ift. IT. 
Der er behov for udfyldes af et skema fra DS, som Sonny sender til Malou og Andreas og cc. til 
Rowena.  
 
Det aftales, at der ikke planlægges flere webinar før til foråret. Da der også er generalforsamling og 
der er flere andre arrangementer bl.a. Socialrådgiverdage i nov. 
 
11.15 til 12.00 Generalforsamling  
Bestyrelsesmedlemmerne skal HUSKE at de også skal tilmelde sig til GF, og der er sidste tilmel-
dingsfrist d. 02.10.2021. 
 
Der gives udtryk over for Sonny, at han gerne må give en tilbagemelding til bestyrelsen, når arrange-
menter/begivenheder bliver meldt ud fra hovedkontoret. 
 
Hanne har kontakten til oplægsholder Sarah Alminde og tager imod hende. 
Næstformanden fra DS Signe Færch kommer og holder et oplæg – Rowena koordinere nærmere med 
Signe hvad oplæg indeholder. 
 
Sisi vil følge op med Henriette, for at få bekræftet at hun kommer. Der drøftes en backup plan hvis hun 
melder afbud på dagen, hvilket hun tidligere har gjort. 
Andreas kan orientere om børnetelefon, Mireille/Nadia om handicap og evt. fortælle om forløbet med 
Socialstyrelsen som starter op d. 06.09.2021. 
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Hanna foreslår, at der ved GF forespørges ved medlemmerne hvad holdningerne har været til webi-
narerne og om der var ønsker bl.a. medlemmer. 
 
Det aftales/anbefales, at bestyrelsen kommer før selv arrangementer, så der er mulighed for at tage 
imod deltagerne. For at synliggøre hvem der er bestyrelsesmedlemmer fremskaffes der keyhænger 
med plastikholder, hvor navnene påskrives. 
 
Gaver til deltager ved GF: Net, termokop, keyhænger 
 
Der skal sendes en mail til Sonny med de ting der skal bruges, og giver efterfølgende en tilbagemelding 
om det er muligt og hvad prisen er for det – Rowena skriver til Sonny. Rowena og Hanne tager tingene 
med fra KBH til Odense til GF. 
 
Hanne kontakter Sonny ift. antal tilmeldte til GF. 
 
På valg til GF  

• Sisi - Genopstiller 
• Tanja S - Genopstiller 
• Hanne - Genopstiller 
• Malou – Genopstiller (Suppleant) 
• Tanja C – Genopstiller ikke (Suppleant) 
• Tanja P – Genopstiller ikke (Ordinær) 

 
Hvis der er flere der stiller op, så udvides bestyrelsen ikke yderligt. 
 
Fordeling af opgaver til GF: 

• Rowena præsenter til frokost 
• Ordstyrer – Mireille 
• Referent – Rowena 
• Indkommende forslag – Sisi 
• Intro til bestyrelsen – Rowena 
• Ansvarlig for Teams under GF – Nadia 
• Mentimeter bruges til stemmer – Nadia 
• Evt. – Sisi 
• Henriette oplægsholder – Sisi præsenter 
• Ordstyrer til debat med Henriette – Tanja S. 
• Sisi takker af og ”sender” videre til Tapas 
• Sisi laver en beretning for det sidste år – Sidste års beretning til bestyrelsesmedlemmerne. 
• Tanja står for fremlæggelse af budgettet 
• Rowena: Laver en Kahut og sørger for en præmie som backup til GF 
• Linket til Teams sendes om morgen fra DS-hovedkontor til dem der deltager virtuelt til GF – 

Nadia og Sonny drøfter dette nærmere. 
 
12.00-12.30 / 13.00-14.00 – Oplæg ved Jonas/Sonny 
Jonas/Sonny gennemgår Power-pointet, som fremsende til bestyrelsesmedlemmerne efterfølgende. 
Det fremgår bl.a. at fordelingen af lønmodtagernes organisering i organiserede fagforeninger falder og 
de gule stiger. Overordnet viser det også, at af hovedparten af medlemmerne i faggruppen er den 
yngre generation mellem 20-39 årige. 
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Jonas er pt. ved at kigge på hvor mange af DS-medlemmer der er i faggrupper, hvor mange er med i 
flere og hvor mange der slet ikke er medlem af en faggruppe. Sonny vil undersøge/afprøve en metode 
om at få andres perspektiver på, hvordan vi som faggruppe fungere og undersøge hvad der rør sig 
derude? Hvem er de 3000 medlemmer af faggruppen? 
 
Sonny foreslår, at bestyrelsen (evt. på skift) deltager i interview, for at få indsigter fra medlemmer af 
faggruppen.  

• Målgruppe (Hvem) 
• Indhold (Hvorfor, hvad og hvordan) 
• Tidsplan (Hvornår) 
• Opgaver (Hvem) 

 
Bestyrelsen er nysgerrig på bl.a.: 
 Viden om deltagelsen af medlemmer til arrangementer er flot/godt? (Faggruppen specifikt) 
 Rammer vi behovet ved medlemmer – Hvor skal vi ligge fokusset? (Faggruppen specifikt) 
 Årsagen/baggrunden for at der er stor deltagelse i faggruppen Handicap og mindre i vores 

faggruppe. (Faggruppen specifikt) 
 Hvordan kan vi få kommunikeret ud hvad det er vi kan og hvordan vi kan imødekomme med-

lemmernes ønske. (Faggruppen specifikt) 
 Hvad er det medlemmerne fra faggruppen ønsker, skal vi lave arrangementer i nærmiljøet? 

(Faggruppen specifikt) 
 Forskellige behov hos medlemmerne, hvordan imødekommes det? (Faggruppen specifikt) 
 Nysgerrig på hvad baggrunden er for de ”faste” medlemmer i faggruppen forbliver medlem? 

(Faggruppen specifikt) 
 Hvordan kan vi gøre faggruppen mere synlige og giver oplevelsen af at have et tilhørsforhold? 

(Faggruppen specifikt) 
 At Toldbodgade spørger/hør faggruppen? (Faggruppen specifikt) 
 Kommunikation fra DS/TR og ud til medlemmer? (Både faggruppen og DS overordnet) 
 Hvordan fastholder vi medlemmerne i faggruppen, så kurven ikke falder så meget? (Både fag-

gruppen og DS overordnet) 
 Hvad er årsagen til at medlemskabet falder i den ældre aldersgruppe? (Overordnet DS) 
 Baggrunden for at medlemmer har meldt sig ud? Har de har haft en dårlig oplevelse med DS 

og føler sig afvist og ikke imødekommet? (Overordnet DS) 
 
Gennemgående ting – Forventningsafstemning: Hvad skal vi spørger om? F.eks. hvad er relevant for 
dig, for at deltage i faggruppens arrangementer? 
 
Hvad er Hovedkontorets forventningen til bestyrelsen ift. tid og ressourcer til at indhente indsigter fra 
faggruppens medlemmer og hvad er tiden til det? Sonny orienterer om, at der fra Hovedkontoret, er 
afsat et rammebeløb og hans umiddelbare forventning ift. tidsforbruget vil være 2-3 arbejdsdage – 1 
dag med interviews, 1-2 dage til at samle og evaluere informationerne. Interviews kan ske hjemme fra 
eller nogle stykker sammen. Sonny vil lave benarbejdet både ift. udarbejdelse af udsendelse af spør-
geskemaet til faggruppen, men også interviewguide samt indkalde/lave aftaler med medlemmerne om 
hvornår de kan ringes op. 
 
Der sendes spørgeskema ud til hele faggruppen, hvori medlemmerne svare på om de vil ringes om og 
i hvilket tidsrum. Ligeledes vil der ved denne form for undersøgelse, kunne måles på hvilken alders-
gruppe der svare. Sonny sender udkast til interviews og der afholdes interviews d. 07.10.2021 hele 
dagen. Rowena får mandat til at godkende interviewskemaet. 
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Opsamlingen på interviews sker på det planlagte bestyrelsesmøde d. 25. okt. 
 
14.30 – 15.30: Socialrådgiverdage 21 
Dem der kan deltage, får dækket udgiften til deltagelse, transport, opholdet. Sisi har en fribillet, da hun 
deltager via Hovedbestyrelsen. Det er kun til aftensmaden bestyrelsen spiser sammen, resten af mål-
tiderne kan der ”mingles” som man lyster. 
 
Hvis man har brug for enkelt værelse, så betaler man selv differensen fra dobbelt værelse til enkelt 
værelse. Deltagerne starter med at lægge pengene ud og sender efterfølgende kvitteringen til Tanja. 
Medlemmerne trækker differencens fra. 
 
Hvem deltager: 
 Malou (Enkelt værelse) 
 Hanne (Enkelt værelse) 
 Rowena (Deler værelse med Nadia) 
 Nadia (Deler værelse med Rowena 
 Andreas (Enkelt værelse) 
 Tanja (Enkelt værelse) 
 Mireille (Enkelt værelse) 

 
Planlægning af reception fra kl. 18.00-18.45: 

• Blikfang: Ballon – Rowena 
• Quiz – Rowena 
• Kasse til quiz – Malou 
• 2 gevinst ift. quiz (biografbilletter) (Trækkes og udleveres næste dag) – Hanne 
• Ting til receptionen: Net/mulepose, keyhænger, poletter, kuglepenne, T-shirts (til bestyrelsen) 

med faggruppens navn (inklusiv tingene til GF) – Sisi 
• Roll up: Med Faggruppens navn - Sisi 

 
Der er ikke krav om hvilke leverandør man skal bruge, der er dog et lille men at der gerne skal være 
et firma der har overenskomst. Sonny er behjælpelig med hvilke leverandør der kan bruges, men Sisi 
bestiller. 
 
Hold 1 til receptionen (18.00-18.25): Hanne, Rowena, Andreas, Tanja (De sætter op) 
Hold 2 til receptionen (18.25-18.45): Malou, Nadia, Sisi, Mireille (De rydder op) 
 
15.30 – 15.45 Økonomi (der er en ny ansøgningsrunde) 
Ved sidste opfølgning var der ca. 100.000 kr. Og der er en forventet udgift på 60.000 kr. til GF samt 
ca. 21.000 kr. (3000 kr. pr deltager x 7 pers.). 
 
Sisi og Tanja laver ansøgning som de plejer og der er ansøgningsfrist d. 27.09.2021 
 
 


