
 
Referat af generalforsamling i Faggruppen Beskæftigelse 
Afholdt den 17. maj 2021 via Zoom 
 
Pkt. 1. Velkomst  
 
Pkt. 2 Valg af dirigent  
Edda Luth blev valgt som dirigent.  
 
Pkt. 3 Valg af referent  
Hanne Sørensen blev valgt som referent.  
 
Pkt. 4 Formandsberetning  
Mette Brix aflagde på bestyrelsens vegne beretning om det seneste år. Beretningen bliver 
udsendt særskilt til medlemmerne.  
Der bliver efterspurgt en opsamlende mail/nyhedsmail, da der er medlemmer, der ikke er på 
Facebook. Bestyrelsen har en ambition om at udsende nyhedsmails med opsamling bl.a. fra 
Facebook.  
Der blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at det er den enkeltes ansvar at sørge for, at 
mailadressen i medlemsregisteret er opdateret. Husk også at markere, at der ønskes 
nyhedsmails.  
 
Pkt. 5 Godkendelse af beretning  
Beretningen blev enstemmigt godkendt.  
 
Pkt. 6 Regnskab og budget  
Regnskab 2020: Vi har fået en grundbevilling på 60.000 + 35.000 af aktivitetspuljen, i alt 
95.000. Ca. 80.000 er ført tilbage til aktivitetspuljen. Der er brugt meget få midler pga. 
corona.  
Regnskab 1.1-21.5.2021: Vi har fået en grundbevilling 60.000. Vi har ikke søgt af 
aktivitetspuljen i foråret 2021. Der er et restbudget på godt 58.000 til resten af året. Det 
anbefales at søge aktivitetspuljen til september. Vi har bl.a. planlagt et medlemsmøde med 
Maibritt Berlau i september og planlægger aktiviteter til Socialrådgiverdage i november.  
Regnskab for 2020 og budget for 2021 blev enstemmigt godkendt.  
 
Pkt. 7 Indkomne forslag  
Forslag til vedtægtsændringer  
Vedtægtsændringerne blev gennemgået.  
Der er en del sproglige ændringer, som gør vedtægterne mere forståelige og læsevenlige.  
Herudover er der et par indholdsmæssige ændringer.  
De foreslåede vedtægtsændringer sikrer, at ikke hele bestyrelsen stopper samtidig.  
Herudover foreslås det, at der kan vælges op til 3 suppleanter.  
Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt.  
 
Tilbagemeldinger om bestyrelsens arbejde  
Der bliver bedt om, at der bliver sendt referat og kort opdatering af, hvad bestyrelsen er 
optaget af. Dette bliver sendt pr. mail efter generalforsamlingen.  
 
Det blev aftalt, at referat af generalforsamling, formandens skriftlige beretning, 
regnskab/budget, vedtægtsændringer m.m. bliver sendt ud.  
 
Forslag til temadag:  
Forsøg i nogle jobcentre med at a-kasserne har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen i de 
første måneder. Hvilke erfaringer har de involverede a-kasser.  
Vi aftalte, at dette inddrages bl.a. i det planlagte webinar om sygedagpenge.  
 
Forslag til temadag:  
Sygedagpenge/jobafklaringsforløb.  



Et medlem efterlyste mere fokus på og anerkendelse af det arbejde, 
sygedagpengemedarbejderne har udført i forbindelse med de talrige forlængelser pga. Covid-
19. Det problematiseres, at forlængelserne typisk er kommet meget sent i forhold til 
ikrafttræden. Det harmonerer ikke med ”Værdig sagsbehandling”.  
 
Forslag til workshop/temadag:  
Trivsel, arbejdsmiljø og ressourcer i jobcentrene i det krydspres, vi befinder os i i vores 
branche.  
 
Overskriften kunne være: ”Tid til socialt arbejde, nu også på jobcentrene”.  
 
Boganbefaling: Rikke Østergaard: ”Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben”  
 
Forslag: drøftelse på Facebook om ”Værdig sagsbehandling”  
Der blev efterlyst mere fokus på, at en del socialrådgivere i jobcentrene ofte sidder alene med 
meget socialt belastede borgere, hvor andre behandlere har ”sluppet” borgeren, fordi borgeren 
ikke samarbejder.  
 
Pkt. 8 Valg  
På valg er flg.:  
Mette Brix – genopstiller  
Rikke Troelsen – genopstiller  
Edda Luth – genopstiller  
Christine Damkjær Petersen – genopstiller  
Valgt til bestyrelsen:  
Mette Brix  
Rikke Troelsen  
Edda Luth  
Christine Damkjær Petersen (suppleant)  
Karina Sall (suppleant)  
Anette Brodersen Sandberg Thomsen (suppleant)  
 
Pkt. 9 Evt.  
Michael gjorde opmærksom på Borgerforslag om tjenestenumre til offentligt ansatte i stedet 
for navn i forhold til arbejde med borgerne. Bestyrelsen er blevet spurgt om vores holdning til 
borgerforslaget. Michael opfordrer til, at medlemmerne kommer med deres holdning til 
borgerforslaget på Facebook.  
Der bliver lagt opslag på Facebook og sendt mail til medlemmerne om borgerforslaget.  
 
Referent 
Hanne Sørensen 


