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Referat fra stiftende generalforsamling i faggruppen Faglige 
koordinatorer afholdt den 16. september 2021.  
 

1. Deltagere  

Medlems-
nr. Deltager navn 

9160 
Anne Irene Frederikke Erch Oldenborg 
Steffensen 

19407 Rikke Nørbæk 
10769 Heidi Kulmbach 
11157 Mona Biltrup 
11247 Else Vibeke Stokholm 
11439 Jane Hjorth Friis-Rasmussen 
20032 Anne Toft Jensen 
12292 Lisbet Farum Jensen 
12404 Lillian Steenberg Hansen 
15480 Anja Kristensen 
17621 Karina Byskov Viborg 
19151 Kirsten Bruun Thomsen 
19155 Stella Meyer Olesen 
19687 Susanne Kjærgaard Simonsen 
20743 Lotte Hasseriis 
22084 Jeanette Brighton Pedersen 
23838 Birgit Larsen 
23989 Camilla Michella Larsen 
24127 Nadia Sophie Bjerregaard 
25065 Josefine Haug Rasch 

 
 

2. Velkommen v. Anne Oldenborg, medlem og initiativtager 
Anne fortalte om, hvad der motiverede os til at forsøge at starte faggruppen op. Anne har på 
Sjælland haft startet et netværk op af socialrådgivere med koordinator funktion, hvilket har været 
en succes. Vi har ønsket at starte en officiel faggruppe op i DS der favner nationalt.  
  

3. Hvad er en faggruppe v. Mette Bertelsen, chef for Organisation & Udvikling i Toldbodgade 
Mette gennemgik, hvad der definerer en faggruppe, hvad den kan bruges til og hvilke muligheder 
der er i en faggruppe.  
 

4. Valg af ordstyrer 
Mette Bertelsen valgt.  
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5. Valg af referent 

Stella Meyer Olesen 
 

6. Godkendelse af vedtægter 
De vedhæftede standardvedtægter blev godkendt med følgende tilføjelser/rettelser: 
- Årlig generalforsamling der lægges i 1. kvartal.  
- Punkter til dagsorden skal sendes skriftlig til bestyrelsen senest 4 uger inden generalforsamling.  
- Der vælges minimum 2 suppleanter.  

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende blev valgt til bestyrelse: 
Anne Oldenborg Steffensen 
Rikke Nørbæk 
Heidi Kulmbach 
 

8. Valg af op til 2 suppleanter 
Følgende blev valgt til suppleanter i bestyrelsen: 
Anja Kristensen 
Karina Byskov Viborg 
Camilla Michella Larsen 
Josefine Haug Rasch 

Forslag til, hvad faggruppen skal beskæftige sig med 

- Løn og arbejdsforhold ift. vores funktion. Vanskelig når man skal lægge lønstrategi med 
basismedarbejderne. Det er vanskeligt, da vi sidder i mindretal.  

- At skulle lede op af og ned af.  
- Opgaver, der grænser op af ledelse. Hvilke opgaver hører til personaleledelse?  
- Konsulent eller koordinator? 
- Hvordan får vi defineret vores roller og opgaver? Og bragt vores faglighed i spil? 

 
9. Eventuelt 

- Mette undersøger mulighed for, at vi kan sende et medlem fra bestyrelsen til 
Socialrådgiverdage 2021, så vi kan være repræsenteret på receptionen for faggrupper. Vi vil 
gerne ud af starthullerne og gøre vores faggruppe synlig.  

- Næste møde i bestyrelsen er den 25. oktober 2021 kl. 12.00-13.30.  
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