
 
 

Referat af ordinær generalforsamling  

Faggruppen Fagbevægelsens socialrådgivere  

Afholdt den 24.marts 2022 

 

Fanen bæres stolt ind af Eskild, fulgt af sang fra salen og en legetøjstank :-) 

 

1. Valg af dirigent og referent mv. 

Ditte Marie Plovmand indstillet og valgt som dirigent. Lone Kidmose indstillet og 

valgt som referent. 

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt – lagt op blandt medlemmerne i 

faggruppen samt været i fagbladet. 

Dagsorden – ingen bemærkninger og godkendes. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Er vedhæftet/sendt ud sammen med referatet. 

Bemærkninger: ingen bemærkninger 

Beretningen godkendes og sendes ud med referatet. 

 

3. Regnskab og budget 

Kasseren fremlægger: 

Hovedpunkterpunkter gennemgås, fordeling fremgår af diagram, begge 

regnskaber sendes ud med referatet. 

Nedslag:  

Overskud 2020 26.859, 50kr. 

Overskud 2021 42.697,94kr, 

Overskud sendes tilbage til Aktivitetspuljen i DS. Overskud kan ikke overgå til nyt 

regnskabsår. 

Tidligere brugte vi løbende overskud til temadage men udgifter til dette skal nu 

søges i Aktivitetspuljen. Alle medlemmer af en faggruppe under DS kan søge hos 

Aktivitetspuljen, der er 3 ansøgningsmuligheder i år. Første gang 12.4 – frist 1.5. 

Det er nemt at søge. Midlerne må ikke søges til underholdning. 

Ansøgningsskema sendes til formænd/kvinder for faggrupperne, vil blive sendt ud 

via mailinglisten. 

Stor opfordring til at kigge på mulighed for temadage og søge til et fagligt indhold 

– fordel er at de kan målrettes et tema. 

Bekymring hvis pengene ikke bruges, så nedskrives budgettet for faggrupperne. 

Regnskabet godkendes og sendes ud med referatet. 

 

4. Indkomne forslag: Der indstilles til at vi fremover afholder 1 seminar 

årligt. Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Uddybelse: normalt to, GF i foråret. Oplevet seneste år fald i deltagelse. På 

vandrøret: nogle må ikke tage afsted 2 gange, nogen for travlt, svært ramme alle 



 
 

vores arbejdsområder. Et om foråret men forhåbentlig flere deltagere, samler 

flere af os. Supplere med flere temadage i løbet af året. 

Også et økonomisk aspekt – ikke tåle risikere underskud 2.gange om året. Ikke 

øge udgiften for deltagelse til over 3000, betyder noget for det indhold som kan 

planlægges. 

Flere temadage- differentiere i tilbud, ramme flere af medlemmer, samt flere til at 

arrangere. 

Bemærkninger: kunne man bruge nogle midler fra aktivitetspuljen til fagligt 

oplæg om aftenen på seminar? nej, for må ikke ”regne” med et underskud. Man 

kan godt søge noget ekstra ordinært. 

Hvis budget viser flere deltagere så ikke noget underskud og så søge. 

Hvis kun 1 gang årligt, så kan det være nye i faggruppen først for mulighed for 

deltage året efter eller måske først efter 2 år – derfor ærgerligt hvis kun 1 gang i 

stedet for 2 gange årligt. 

For nye rart møde alle, sparring, indsigt i andres arbejdsområder 

Ked af gå ned til 1 seminar men stemmer nok alligevel for fordi ved hvor svært 

det har været at få arrangeret seminar rundt omkring i landet. 

Nogle steder står i overenskomst ret til deltage 2 gange årligt. 

Planlægge datoen frem i tiden så kan planlægge hvis kun 1 gang årligt og så oppe 

planlægningen af temadage 

Dem som sidder alene, derfor dette fællesskab vigtigt. Hvis færre kan deltage, 

kan være man til sidst lader være med at deltage 

Flere temadag – kunne det give mere kontinuerlige møder 

Hvor langt skal man ned før det bliver et problem økonomisk? Denne gang 31 

tilmeldt optil fristen, kunne dække underskud denne gang. Kom efterfølgende 

flere deltagere 

Drejebog, man skal regne med 40 deltagere for det kan kører rundt ud fra 

tidligere økonomi til oplægsholdere 

Kan flere temadage betyde man ikke deltager i seminar? 

Er svært at få økonomien til hænge sammen på 40 – ophold, oplægsholdere, 

forplejning 

Håb om at hvis holder fast i 2 gange årligt så er der flere som melder til at 

planlægge 

Været glad for at der har været 2 årligt men der er ikke kø ved tilmelding når der 

skal planlægges – kunne det spredes mere ud så fx kun arrangere hver 6 år i 

stedet for hver 3.år. 

Hvis 1 gang årligt – skal der så evt. være 2 overnatninger 

Tidligere måttet aflyse ved 25 deltager – ærgerligt. Hælder til 2 årligt, og tidligere 

håndslag på at man arrangere når det er ens regions tur. Planlægning kan være 

spænende. De tidligere seminarer har været spænende. Bibeholdes + temadage 

for at imødekomme, høre hvad de unge siger - at vi må mødes oftere. 

Forpligtende at være i denne faggruppe og derfor skal man en gang imellem lave 

et semirar. 

Kloge ord – fordele og ulemper: dette har været drøftet et par gange fordi svært 

at få dem arrangeret ”hvad har de unge brug for?” Forpligtigelse for alle ikke blot 

dem som er mødt frem i dag. 

Uafklaret – for de dage hvor fx arbejdsskader en dag så ikke deltager 

nødvendigvis fordi ikke sidder med til dette derfor god ide med målrettede 

temadage 



 
 

 

Afstemning: Tiltræder: 13 / Tiltræder ikke:  14 / blankt: 3 

Forslaget vedtages ikke. Der fortsættes med 2 årlige seminarer. Drejebogen er 

guideline til dem som arrangerer, men man skal som arrangør sikre økonomien. 

Hvis underskud så tage fat i bestyrelsen om et evt. underskud kan dækkes. 

 

5. Valg til bestyrelsen: 

• Stine / modtager genvalg - genvælges 

• Peter / modtager genvalg - genvælges 

• Lone / modtager genvalg – genvælges 

• Eske Nielsen / modtager genvalg - genvælges 

• Kim /ønsker ikke genvalg – der klappes for deres indsats 

• Helle / ønsker ikke genvalg – der klappes for deres indsats 

• Lisbeth / ønsker ikke genvalg – der klappes for deres indsats 

Følgende har meldt sit kandidatur forud for GF– 

• Susanne Stampe Paarup, 3F Kolding - vælges 

• Thomas Sten Stengaard, BUPL Fyn - vælges 

• Benny Madsen 3F Varde/Billund - vælges 

Ingen stiller op på dagen 

6. Evt. 

Ingen punkter. 

 

 


