
 

 

Mødereferat 
Placering:  Odins Havnepark, Lumbyvej 11, 5000 Odense C. Lokale 15 
Dato:  11. november 2021 
Deltagere:  Vivi, Anna-Maria, Susanne og Janne fysisk til stede. Cecilie med 
på Skype. 
Klokkeslæt:  17.00 

Punkter på dagsorden 
• Konstituering 

Cecilie R. Jensen (Horserød Fængsel) ønsker at opstille som formand 

og er enstemmigt vedtaget. 

Janne Rasmussen (KIF Næstved, fodlænken) tilbyder at fortsætte som 

kasserer og er enstemmigt vedtaget.  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: 

Susanne Brøndum Christensen (Sdr. Omme Fængsel) 

Anna-Maria Madsen (Ringe Fængsel) 

Suppleanter: 

Lars Sund (Pension Brøndbyhus) 

Vivi Maria Andersen (Nyborg Fængsel) 

 

• Regnskab 

Årets regnskab gennemgås. Der er ca. kr. 65.000 tilbage i kassen, idet 

bevillingen er kommet så sent, at faggruppen ikke har kunne nå at 

bruge pengene. Det overskydende beløb kommer retur i Dansk 

Socialrådgiverforenings faggruppekasse, og lægges i næste års 

aktivitetspulje, der kan ansøges. Det besluttes i bestyrelsen at 

medlemmerne skal have en kurv for dette års arbejde, såfremt det kan 

tillades af DS. Det aftales, at Janne undersøger muligheden hos DS og 

Anna-Maria kigger efter gavekurve. 

• Forventningsafstemning 

Der blev talt om hvilke interessefelter hver især havde for arbejdet i 

faggruppen, og det konstateres med glæde, at vi dækker bredt med 

ønsker om deltagelse i socialrådgiverdage, det politiske arbejde, 

temadage og andre aktiviteter. 

D S  F a g g r u p p e  

K r i m i n a l f o r s o r g e n  



 

• Næste års temadag 

Næste års temadag fastlægges til d. 27. oktober 2022. Bestyrelsen er 

generelt tilfreds med fremmøde såvel som afvikling af dagen, hvorfor 

samme skabelon bruges i 2022. Susanne har hørt om noget 

underholdning, som kunne bookes allerede nu. Det aftales, at hun 

kontakter vedkommende. Det forventes, at underholdningen vil koste 

kr. 15.000 som enstemmigt vedtages fornuftigt.  

Der tales endvidere om, at bestyrelsen eventuelt skal overnatte 

efterfølgende, da det er en meget lang dag og vi mangler tid til 

evaluering efterfølgende. 

Det aftales, at Janne booker lokalet hos Odin Havnefront. 

• Ny mødedato torsdag d. 3. februar 2022 kl. 17 hos Anna-Maria i 

Odense. 

Handlingspunkter Ejere Deadline Status 

DS økonomi 
gavekurve 

Janne  Gennemført. Tilladelse til gaver op til kr. 
500 til hver. 

Gavekurvejagt Anna-
Maria 

 [Status, som f.eks. Igangværende eller 
Fuldført] 

Bestilling af 2022 
underholdning til 
temadagen 

Susanne  Gennemført. 

 

 


