
REFERAT AF DET KONSTITUERENDE MØDE 
25.10.2021|12:00-13:30 

DELTAGERE/AFBUD 

Deltagere: Camilla Larsen, Stella Meyer Olesen, Karina Byskov, Anja Kristensen, Rikke Nørbæk, Josefine 
Rasch, Mette Bertelsen og Anne Oldenborg Steffensen 

Afbud: Heidi Kulmbach 

Konstituering 

Formand blev Anne Oldenborg Steffensen. 

Kasserer blev Rikke Nørbæk. 

Opgaver for formanden: Til tider kontaktflade til DS; men oftest kontaktes hele bestyrelsen. 

Opgaver for kassereren: Skal sikre med underskrift, at bilag kan godkendes. Herefter sendes bilagene til DS, 
som sikrer udbetaling til NemKonto. Herudover skal Rikke stå for regnskabsaflæggelse ved 
generalforsamlingen. 

Hjemmesider, økonomikonto og kontaktpersoner i DS 

Mette Bertelsen (DS) søger for, at vi fremgår af DS’ hjemmeside, samt medlemssiden. Herudover opretter 
Mette en konto til os i DS, samt undersøger, hvem der skal være vores politiske konsulent. 

Søs Ammentorp vil være behjælpelige ift. administrative opgaver. 

Kommende møder 

Vi har aftalt følgende: 

Type:   Online møde 

Dato:   3.12.2021 

Tidspunkt:  kl. 9:00-10:30 

Dagsorden: Punkt; Evt. oplægsholder til generalforsamlingen 

 

Type:   Fysisk møde 

Sted:  Århus, Stella undersøger, om vi kan opnå mødelokale 

Dato:  10.1.2022 

Tidspunkt: kl. 10:00-15:00 



Side 2 

Dagsorden: Punkt; Hvad vil vi bruge faggruppen til? 

 

Type:  Online møde forud for generalforsamlingen 

Dato:  2.2.2022 

Tidspunkt: 10:30-12:00 

 

Type:  Online møde forud for generalforsamlingen 

Dato:  8.3.2022 

Tidspunkt: 10:00-11:30 

 

Forslag til vores repræsentation af faggruppe ved socialrådgiverdage 

Anne indkalder Stella til et online minimøde inden socialrådgiverdagene, så vi kan få endeligt fastlagt, 
hvordan vi præsenterer os ved receptionen. Gode ideer modtages med kyshånd på mail; men følgende blev 
foreslået: 

1. En bowle/kasse, hvor folk kan lægge idéer til temaer, vi kunne være optaget af 
2. Flyers med opfordring til at deltage i gruppen og på vores generalforsamling 
3. Og/eller spørgsmål til de besøgene: ”Hvilken titel har du”/”Hvad hedder det hos jer?” – Efter 

devisen: ”Kært barn har mange navne!” 
4. Og/eller spørgsmål til de besøgene: ”Hvad er de typiske opgaver hos jer?” 
5. Og/eller spørgsmål til de besøgene: ”Hvad optager jer?” ”Hvad kan vi bruge hinanden til?” (så vi 

ved, hvad vi måske bør arbejde med i faggruppen. 

Vi talte om det forhold, at vi har en faglig ”ledelse”; men ikke personale- eller økonomisk ansvar, hvilket vi 
mener, skiller os fra ledelse generelt. 

 

Referent: Anne Oldenborg Steffensen 
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