
 

 

Mødereferat 
Placering:  Odin Havnepark, Odense 
Dato:  7. april 2022 
Deltagere:  Cecilie, Anna-Maria, Vivi, Sofie Birch (DS) og Janne (referent) 
Klokkeslæt:  17.00 

Punkter på dagsorden 
• Taber vi medlemmer derude? 

En rundspørge blandt mødedeltagerne viser, at der nogle steder er 

svært at fastholde og få nye medlemmer til DS. Der forsøges med 

konsulentbistand fra DS nogle steder. 

 

• Temadag 

27. oktober 2022 – Udslusning, god Løsladelse og ennesker i 

forandring. 

Lars har talt med Anita, som gerne vil lave et oplæg om handleplaner 

og god løsladelse. Vi mangler stadig at få en forventet pris på dette. 

 

Bjarke laver oplæg om deltagelse i den offentlige debat.  

 

2. oplæg: Mennesker i forandringsproces i kriminalforsorgens, Indsatte 

og ansatte (flerårsaftalens implementering). 

Cecilie har en supervisor, som vurderes egnet til at lave et sådan 

oplægs, psykolog Tina Haren. Cecilie tager kontakt til hende om 

adspørger. 

 

Der stilles forslag om sandwich i stedet for aftensmad, da mange 

medlemmer gerne vil hjem efter en lang dag. Janne undersøger 

muligheden.  

Der stilles forslag muligheden for at vanddunke fra DS til alle deltagere. 

Vivi undersøger sagen.  

 

Foreløbigt plan for temadagen 

8.30-9.00 Morgenmad 

9.00-11.00 Oplæg 

11.00-11.15 Pause 

11.15-12.15 Bjarke 

12.15-13 Frokost 

13-15 Oplæg 

15.00-15.15 Pause 

15.15-16.00 Generalforsamling 

16.00-17.00 Underholdning.  

 

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  



 

• Faggruppen for hjemløse samt Novavi har anmodet om et 

samarbejde 

Cecilie vil gerne undersøge sagen nærmere; hvad de ønsker af 

samarbejde. Eventuelt et skypemøde, hvor hele bestyrelsen inviteres 

til møde 

 

• Synlighed 

Vi skal have flere opslag i DS faggruppe Kriminalforsorgen. Anna-Maria 

laver et facebookopslag, for at skabe lidt debat. Husk at kommentere 

og like, så opslaget kommer frem i feed.  

 

• Ny mødedato for bestyrelsen 

Den afventer aktivitetspuljesvar eller hvis der kommer noget akut. 

Eventuelt virtuelt møde skal afholdes på zoom, så alle kan være med.  

 

 

Handlingspunkter Ejer Status 

DS hjemmeside skal opdateres. 

Dette og sidste referat skal på 

hjemmesiden, som også skal 

opdateres med hensyn til den 

nye bestyrelse. 

Janne Afventer godkendelse af 

referat. 

Tingene skal sendes til Søs 

Ammentorp.  

1 oplæg på Facebook om 

bestyrelsen 

Cecilie I gang 

Booke lokale til temadag d, 27 

oktober 2022 samt spørge til 

mulighed for ”madpakke”. 

Janne I gang 

Psykolog som oplægsholder. 

Tag kontakt og få pris. 

Cecilie  

Udarbejde ansøgning til 

aktivitetspulje. Sendes til 

godkendelse i gruppen 

Janne I gang 

FB gruppe – bestyrelsen som 

administratorer. 

Janne I gang 

 

 

 

 

 

 

 

 


