
 

Referat af Sektionen af Selvstændige Socialrådgiveres generalforsamling  

Afholdt den 24.januar 2022 på Bernstorff slot 

 

 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling pa dette års generalforsamling, og 

punktet ”Behandling af øvrige fremsendte forslag” udgår derfor.  

Endelig dagsorden jfr. § 4 i vedtægterne  

• Velkomst  

Formanden byder velkommen – til både online og fysiske deltagere  

Gennemgår dagens program, og håber at der bliver tid til en gåtur i parken. 

Der er fremsendt specificeret dagsorden for 14 dage siden – så alle formalia er overholdt.  

Generalforsamlingen er indkaldt med lovmæssigt varsel med 4 uger – den er udsendt 

23.12.2021. 

Alt er udsendt via E-netværket i DS og til de tilmeldte via mail. 

Der er ikke indkommet forslag til dagsorden 

• Valg af ordstyrer 

Eva vælges som ordstyrer  

• Valg af referent  

Ea vælges som referent 

• Bestyrelsens beretning for 2021 fremlægges til godkendelse  

Eva (Formand) fremlægger bestyrelsens beretning, der også er udsendt forud for 

Generalforsamlingen 

Eva summerer op, at det har været en travl bestyrelse, der har mødtes mange gange – både 

online og fysisk. 

Bestyrelsen blev hurtigt ramt af forfald. 

Bestyrelsen er blevet gode til Zoom, men oplever også at det ikke er velegnet til alle former 

for dialoger og diskussioner. 

Dagens møde er prioriteret som et fysisk møde – der er 2 fysiske deltagere foruden 

bestyrelsen. Der deltager 1 via Zoom. 

Dagen med Dorte Birkmose var et godt arrangement og bestyrelsen vil gerne prioritere dette 

fremadrettet. 

Vi havde god fornøjelse af Sanne Saerens på Bjørnødage – og det var supergodt at have 

videoerne kørende på standen på Socialrådgiverdage. 

Bestyrelsen oplever at Socialrådgiverdage er et godt sted at vise os frem og vise hvem vi er – 

og møde vores kolleger. 



Sektionens mailingliste rammer få reelle medlemmer og derfor overgik vi til E-netværk, og det 

vil være den fremadrettet kommunikationskanal. 

E-netværket kan ikke stå alene, der er fortsat behov for at der sendes mails ud central for DS, 

da det har en anden effekt. 

Vi har drøftet vores Facebookgruppe meget – at mange ser vores opslag, men meget få 

svarer. 

Lige nu er gruppen offentlig – altså alle kan se de opslag der er. Og bestyrelsen vil gerne at vi 

drøfter om gruppen skal gøres lukket. 

Der er en stor forskel på antallet af medlemmer i Facebookgruppen og antallet på 

medlemslisten. 

Der er 100 brugere i Facebookgruppen, der ikke figurerer på medlemslisten – og vi skal nu 

have fundet ud af, hvordan vi får korrigeret Facebook/medlemsliste, så de stemmer overens. 

Der er en potentiel mulighed for at vi er flere medlemmer i sektionen, end vi egentlig ved 

af/kender til – så det skal vi have undersøgt. 

Vi har forsøgt os med virtuel fredagscafe, men der kom kun én deltager – efterfølgende 

tilmeldte ingen sig, så derfor er den del skrinlagt. 

Skatte- og Moms håndbøger er opdateret og dem vil vi gennemgå på temadagen senere i dag. 

DS har via Hovedbestyrelsen besluttet at de har betalt en stor del af disse håndbøger. 

Generelt er vi tilfreds med samarbejdet med DS, men vi har også været udfordret undervejs, 

da Serviceniveauet har været svingende grundet udfordringer i sekretariatet. 

Bestyrelsen finder at spørgsmålene til medlemmer ift. hvad I laver og hvad I gerne vil bruge 

bestyrelsen til, er yderst relevante, så derfor arbejder vi hen mod, at der laves en yderligere 

medlemsundersøgelse, hvor vi ringer rundt til medlemmerne. Dette er dog tidskrævende, men 

vi finder det vigtigt. 

Det fag-faglige får man i faggrupperne – så i sektionen skal omdrejningspunktet være at være 

selvstændig. 

Det har været et spændende og udfordrende år og bestyrelsen har lært hinanden at kende og 

har fået slebet kanter af.  

Det har hovedsagligt været et godt samarbejde – men nogle gange har vi ikke været klare på, 

hvad der præcist er aftalt. 

Vi håber på en fuldtallig bestyrelse på dagens generalforsamling og gerne suppleanter. 

Beretningen afsluttes – er vedhæftet referatet i sin fulde længde 

Der udtales en stor tak til Tommy for hans mangeårige ihærdige arbejde for sektionen, som vi 

er yderst taknemmelige for. 

Der er lidt uenighed om, hvor mange møder, der har været afholdt i 2021. 

Der lægges op til at der i det fremadrettede arbejde lægges flere opgaver ud til medlemmerne, 

så de selv deltager aktivt i at udvælge oplægsholdere, booke lokaliteter mv. 

Der er enighed om, at det er en kæmpe fordel at aktivere sektionens medlemmer yderligere. 

Det foreslås, at der laves undergrupper i sektionen, for netop at uddele opgaver – eventuelt en 

gruppe der arbejder med Etik. 



Det fremhæves at arbejdet med Etik er vigtigt og har været pågående i mange år. Og indtil nu 

har vi opnået at sektionens medlemmer må bruge DS logo på vores hjemmesider. 

Beretningen er godkendt 

 

• Fremlæggelse af bestyrelsens regnskab 2021 til godkendelse  

Rikke (Kasserer) gennemgår regnskab for 2021. 

Regnskabet har været sendt ud til deltagerne inden dagens generalforsamling. 

Regnskabet gennemgås både ift. overordnede poster og mere detaljeret ift. hvad vi har brugt 

pengene til. 

Rikke bemærker at selve frikøb og kørsel til bestyrelsesmedlemmer er en meget stor post, og 

at der kan frigives flere midler til aktiviteter, hvis der skæres ned på den post – eventuelt via 

undergrupper til de forskellige arrangementer. 

Det bemærkes til regnskabet, at vi gerne må overforbruge i regnskabsår 1, men vi kan ikke 

overføre til regnskabsår 2, hvis vi underforbruger. 

På den baggrund vurderes det, at regnskabet er ansvarligt. 

Der bliver spurgt ind til om medlemmer også bliver frikøbt, hvis de skal engagere sig?  

I den forbindelse kan der opstå dilemmaer – fordi bestyrelsen kan spare penge, men at de 

andre selvstændige medlemmer skal arbejde frivilligt. 

Der orienteres om, at bestyrelsen også laver frivilligt arbejde, da der kun er frikøb for den tid 

der er bestyrelsesmøder – ikke for alle de opgaver der løses mellem møderne. 

Der oplyses om, at det tidligere har været drøftet med DS, og at frikøb kun gives til 

bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsesmøder. 

Før Corona fik man heller ikke frikøb for virtuelle møder og møder om aftenen. 

Så det vil ikke være muligt at give frikøb til medlemmer der deltager i planlægning.  

Det er tidligere undersøgt, at der ikke kan gives frikøb til suppleanter der deltager i 

bestyrelsesmøder, når det ikke er nødvendigt. 

Der spørges ind til hvordan sektionens budget fra DS bliver beregnet? Om det handler om 

antal medlemmer af sektionen? 

Dette er bestyrelsen ikke vidende om, men det vil blive undersøgt i den kommende 

bestyrelsesperiode. 

Tidligere har det været normalt at medlemmerne betalte for at deltage i arrangementerne. Det 

har den nuværende bestyrelse valgt ikke at gøre. 

Når vi afholder arrangementer, kan vi principielt ikke nægte andre grupper fra DS at deltage – 

og eventuel deltagerbetaling skal være ens for alle deltagere. 

Regnskabet er godkendt. 

 

• Bestyrelsens forslag til handleplan for 2022 fremlægges til godkendelse  



Ea (Næstformand) fremlægger handleplan og årshjul, samt den nuværende bestyrelses tanker 

bag. 

Forslag til Handleplan og Årshjul er udsendt til medlemmerne inden generalforsamling. 

Det understreges at intet er vedtaget for 2022, så når den nye bestyrelse tiltræder, er der rig 

mulighed for at sætte sit eget aftryk på årshjulet og dermed indhold til 2022.  

Det bemærkes, at DS tidligere har tilkendegivet at de mangler noget service til de 

selvstændige – og der spørges derfor ind til, om ikke DS vil betale de webinarer vi eventuelt 

får brug for at afholde med Deloitte? 

Formanden svarer at det altid kan drøftes med DS om de vil give sektionen yderligere midler 

til konkrete arrangementer/indkøb, og eksemplificerer at sektionen netop har fået to roll-ups 

af DS. 

 

Det bemærkes at medlemmerne af sektionen er meget forskellige som selvstændige, og at 

nogle også er medlem af en brancheforening, hvor der kan hentes hjælp til regnskab mv. 

Det bemærkes, at der måske findes andre fagforeninger, der har selvstændige og at det kan 

undersøges om der kan laves noget fælles – det kunne være en arbejdsgruppe, der blev 

nedsat til formålet. 

Det kommenteres fra et medlem, at hun savner mere støtte fra DS og at hun synes forslaget 

om at undersøge muligt samarbejde med andre fagforeninger er genialt. 

Rikke fortæller, at der er en der ønsker at starte op som selvstændig, som har forsøgt til DS, 

men uden at kunne få den fornødne hjælp – hun fik ikke engang at vide, at der findes en 

sektion for selvstændige 

Det foreslås, at det kunne være smart om der var en startpakke til selvstændige med 

eksempelvis skabeloner til GDPR-aftaler, kontrakter mv. 

Det oplyses af et medlem at hun heller ikke følte sig klædt på af DS til at starte som 

selvstændig – at det var en kollega, der fortalte hende om sektionen for selvstændige. 

Hun synes at det er vigtigt at kende medlemmernes behov, og hun undrer sig over hvor alle 

medlemmerne er? Hun ser de samme måske 15 mennesker deltage i arrangementerne – men 

hvorfor kommer alle de andre medlemmer ikke? 

Dette vil kunne danne grundlag for bestyrelsens videre arbejde. 

Det kommenteres at det kan give anledning til at drøfte om sektionen har en berettigelse, når 

medlemmerne ikke engagerer sig.  

Skal vi overhovedet have et budget, når der er så få, der deltager i arrangementerne? 

Det kommenteres at vi skal have krydstjekket medlemsliste med Facebook, så vi kommer 

tættere på hvor mange medlemmer vi har – og at vi så bør prioritere at ringe til samtlige 

medlemmer og undersøge hvad de ønsker. 

En deltager præciserer at det er trist, at der ikke er større respons fra medlemmerne. Og at vi 

bør have fokus på etikken også som selvstændige. 

Og hun mener at medlemmerne også har et ansvar for at være aktive og deltagende – så vi 

fremstår professionelle. 



Det bemærkes, at det er dejligt at det virker til, at der er konsensus omkring at DS skal være 

mere støttende – der skal nok igangsættes en dialog med DS, hvor det præciseres hvilke 

opgaver de løser og hvilke opgaver bestyrelsen skal løse. 

En deltager bemærker, at der er 3 gennemgående medlemmer, der fortæller at DS hele tiden 

har sagt, at selvstændige er hjertelig velkomne. Hun har problematiseret at DS´ ydelse til 

selvstændige er mangelfuld – DS snakker hele tiden, men der sker ikke noget. 

Ift. Facebookgruppen, så er Facebook et meget hurtigt medie, hvor hun ser en del, men måske 

ikke altid forholder sig og får svaret. 

Det er et issue at gruppen er offentlig – fordi hvis der eksempelvis drøftes prisfastsættelse, så 

kan kommende kunder læse med. 

E-netværk er for umiddelbart meget trægt, fordi der skal logges ind med medlemsnummer. 

Det bemærkes, at det bør prioriteres: at få gang i rundringning, Facebook >< medlemsliste, 

DS informerer ikke om os, Facebookgruppen skal overvejes at gøres lukket. 

Der er store forhåbninger til det kommende samarbejde med DS, da vores nuværende 

konsulent er meget handlekraftig. 

Det kommenteres, at det er vigtigt med en dialog med DS og få en konkret 

forventningsafstemning ift. hvad DS leverer og hvad Sektionen leverer – og om der i så fald 

kan følge yderligere budget med, hvis der tilfalder bestyrelsen yderligere opgaver. 

 

Handleplan og årshjul godkendes. 

• Budget 2022 fremlægges til godkendelse  

Rikke (Kasserer) fremlægger budget for 2022 og deler tankerne bag. 

Budgettet er udsendt til medlemmerne inden generalforsamling. 

Det drøftes, hvilke poster der er fastlagt (frikøb til bestyrelsesmøder) og hvilke der kan ændres 

på, afhængig af hvilke arrangementer der afholdes. 

Der kommenteres på, at sommertræf selvfølgelig er dyrere når det varer 2 dage fremfor kun 

én dag – men at det selvfølgelig også giver en anden oplevelse, når man er sammen i 2 dage. 

Budget 2022 godkendes 

Generalforsamlingen ønsker at følgende prioriteres i 2022: 

- At blive klogere på sektionens medlemmer – både antal og behov. Vi bør kunne få 

hjælp fra DS til dette – ift. at få sendt besked ud til medlemmerne og få opdateret 

medlemslisten. 

Rundringning til medlemmerne  

- Facebookgruppen: Eva renser ud i Facebookgruppen jf. medlemslisten. Gruppen 

gøres lukket, fordi vi tror på, at det vil øge interaktionen. 

Forinden dette sker, laves der et opslag, så medlemmerne ved hvad der kommer til at ske. 

 

- Bestyrelsen skal i tæt dialog med DS ift. forventningsafstemning og hvordan 

opgaverne i forhold til at servicere medlemmerne skal fordeles mellem DS og sektionen. 



 

- Der prioriteres 2 store arrangementer om året 

o Bjørnø dage (august) 

o 1 temadag i forbindelse med GF (januar) 

 

- Gerne vekselvirkning mellem fysiske og virtuelle arrangementer 

 

- Der arbejdes videre med forslaget fra bestyrelsen om netværksmøder – lagt ud til 

medlemmerne at arrangere 

Handleplan, årshjul og budget for 2022 er vedtaget med justeringer ift. generalforsamlingens 

indstilling til prioritering. 

 

• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter på valg er:  

o Tommy Jochim-Vitcetz - modtager ikke genvalg  

o Ubesat efter at Mark Hinchely trak sig fra bestyrelsen foråret 2021.  

Der er 3 pladser ledige, da der må være op til 6 medlemmer i bestyrelsen. 

Christina Lethinen modtager valg – præsenterer sig på mødet 

Anne-Marie Eskildsen modtager valg – præsenterer sig på mødet 

Elin Bonnesen modtager valg – præsenterer sig via video, da hun ikke kan deltage i 

generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen indstiller at bestyrelsen fremadrettet består af 6 medlemmer og de 3 

opstillede er dermed valgt. 

• Valg af 1-2 suppleanter (Der var ikke opstillet suppleant i 2021) 

Der er ingen der stiller op til suppleanter og bestyrelsen har derfor ingen suppleanter 

• Eventuelt  

Der er ingen punkter under eventuelt 

Der bruges 2 minutter på en brainstorm på hvilke udvalg/undergrupper vi kunne ønske os; 

- Etik udvalg 

- Bjørnø udvalg 

- Generalforsamlings udvalg 

- Socialrådgiverdage udvalg (2023) 

Der kan spørges ud i Facebookgruppen og E-netværket hvem der vil engagere sig. 

 

 


