
Referat bestyrelsesmøde i Faggruppen for bostøtte og botilbud for voksne  
Afholdt via teams den 29. september 2021 

 

Til stede: Lise Lund Christensen, Rikke Pedersen, Kristina Mebus  

Afbud: Mette Thomsen, Anne-Marie Hansen  

 

Dagsordenen: 

 

1. Ordstyrer og referent- Referent: Kristina 
2. Kommentarer til referatet fra sidst? Ingen kommenterer 
3. Kommentarer til dagsordenen? Ingen kommentarer 
4. Besøg af Sofie Birch fra DS* (ca. 15.45): Mødet i dag tog lidt en drejning. Det gjorde 

det blandt andet fordi Kristina (herefter ”jeg”) fredag den 24. september 2021, var til et 
netværksmøde for formænd i faggrupperne i DS. Jeg kunne ikke deltage så længe, men 
det jeg tog med mig var en inspiration til hvordan og hvornår man kan holde møder i 
bestyrelsen. Dette blev drøftet på vores møde, mens Sofie Birch deltog 

På netværksmødet fortalte en anden deltager, at de mødes 1-2 gange årligt og formålet 
er at planlægge generalforsamlingen. De har så i deres faggruppe, en ambition om, at 
holde 1 aktivitet hver 2. år. Deres aktivitet, f.eks. et oplæg, er så planlagt til at blive 
holdt på generalforsamlingen. Flere andre faggrupper, fortalte at de gør det samme.  

Når de så mødes for at planlægge generalforsamlingen og evt. aktiviteten, så mødes de 
en hel dag. De har på den måde ikke de her små bestyrelsesmøder som vi har, men 
prioriterer at mødes fysisk en hel dag og får planlagt det der skal planlægges. Hvis de 
skal kontakte oplægsholdere, så gør de det sammen, den dag.  

Vi talte i dag om, at vi altid går fra mødet med opgaver. Det er ikke altid man når det 
man gerne vil og har lovet og det giver et unødigt pres. Vælger vi i stedet at tage ideen 
til os, om at mødes 1-2 gange årligt, så er tanken at ingen går hjem med den følelse.  

Personligt tror jeg vores ambitionsniveau har været for højt, ift. at skabe aktiviteter for 
medlemmerne.  

På mødet var der enighed om, at det er værd at prøve denne model.  

Aftalen blev: Kristina sender mail til Anne-Maria og Mette som har afbud. De 
forelægges ideen og herefter besluttes det om vi skifter model.  

 

Mette og Anne-Marie har givet tilbagemelding og er meget positiv overfor den nye 
model.  

Der er sendt doodle ud til bestyrelsen mhp. at finde en dag i det nye år, hvor vi kan 
mødes mhp. planlægning af aktivitet og generalforsamling.  



Det aftales at der laves opslag i vores facebookgruppe hvor der oplyses om at vi 
fremover vil mødes mindre og fokusere på et arrangement årligt, sammen med 
generalforsamlingen.  

Herefter laver jeg et udkast til et opslag i gruppen på Facebook, hvor vi også skal have 
meldt ud, at Lise ikke længere er med i bestyrelsen. 

5. Aktiviteter – hvor langt er vi og hvad er næste skridt: Ikke relevant grundet punkt 4.  
6. Socialrådgiverdage – skal vi deltage? Vi har valgt ikke at deltage denne gang.  
7. Facebook – opslag efter hvert møde? Hvem gør hvad? Hvad skriver vi? Fremover vil 

mødeaktiviteten falde væsentligt. Det er dog vigtigt at vi får meldt ud, at Lise Bach 
Bundgaard er udtrådt af bestyrelsen siden sidst.  

8. Næste møde – sætte en dato: Kristina laver doodle til vores heldagsmøde.  

Evt. Intet.  

 

*Jeg er den ny konsulent i DS sekretariatet på bostøtte og botilbud, og jeg glæder mig til at 
arbejde sammen med jer i faggruppen. Jeg vil meget gerne komme forbi jeres næste møde og 
hilse på, hvis det kan passe ind i jeres program. Så kan vi lige få sat ansigt på hinanden, og 
jeg kan præsentere mig selv og høre lidt mere om jeres arbejde i faggruppen.  

Lidt om mig selv: Jeg har erfaring fra et ministerium og Christiansborg, hvor jeg bl.a. har 
arbejdet for Mette Frederiksen, da hun var socialordfører, og som politisk konsulent i Børns 
Vilkår, og senest har jeg været hos Institut for Menneskerettigheder. Jeg er uddannet sociolog 
fra KU, har stort set altid arbejdet med – og brænder for – det sociale område, og jeg har gode 
erfaringer med at skabe politiske resultater sammen med socialrådgivere fra min tid i Børns 
Vilkår. Jeg bor sammen med min mand, tre børn og svigerfar i Valby, og jeg kommer fra 
Vesterbro i København.  

Mit telefonnummer er 2912 3131, og I fra faggruppen er altid velkomne til at ringe med input 
eller andet.  

Jeg glæder mig til at lære jer at kende.  

 Mange hilsener 

Sofie 

 

Referent Kristina 


