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Deltagere: Cathrine Tovborg-Jensen (online), Harald Jørgen Pedersen, Mette Sode Hansen 

(online), Rikke Troelsen (online), Susanne Both (online), Toni Hauch Hansen Djurhuus, Anni 

Jessen Spiele (online), Birgit Larsen (online), Malene Sandie Hansen Thackrah (online), Camilla 

Malling Sørensen og Karl Nikolaj Stounberg 

 
Afbud: Line Kabell Christoffersen, Maria Kumari Lauridsen og Rikke Terney  
 

 

Referat      

 

 

1.0 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt  

 

2.0 Politisk orientering og drøftelse 

 

 Rasmus orienterede om følgende: 

  

• Ny arbejdstidsaftale i Odsherred Kommune 

 

• Placering af lokallønsforhandlinger i Slagelse Kommune i forlængelse af 

varslede millionbesparelser 

 

• Sag om arbejdsmiljøet i Holbæk Kommunes familieafdeling 

 

• Københavns Kommunes budgetforlig med en væsentlig investering i 

opnormering på handicapområdet  

 

Desuden bragte Birgit følgende temaer op til overvejelse: 

 

• Risikoen for besparelser i kommunerne som følge af a-kassernes overtagelse 

af ledige de første 3 måneder.  

 

• Inflationens betydning for ikke bare økonomisk udsatte, men også 

”almindelige” borgere. 

 
 

3.0 Region Østs generalforsamling 2022 – beslutning 

 

Aktivitetsplan 2022 til 2024 

På RB-seminaret den 16. og 17. august kom RB med input til aktivitetsplanen for 

den kommende bestyrelsesperiode. På baggrund heraf og efter forelæggelse for 

regionskontorets medarbejdere er forslag til aktivitetsplan udarbejdet. 

 

Budgetter for 2023 og 2024 

DS Region Øst 
13. september 2022 
 

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
Tid: mandag den 12. september 2022, kl. 16.00 til 20.00 

 
Sted: Regionskontoret, Kornerups Vænge 12, kælderen, 4000 Roskilde (tlf. nr. 33 38 62 22) 

 
 

 



2 

 

Forslag til budgetter for 2023 og 2024 er udarbejdet på følgende baggrund: 

 

• Fremskrivning med pris- og lønudviklingen og DS’ interne overenskomster. 

• En udvidelse af råderummet til hver af regionerne med 75 t.kr. pr. år, som 

forventes indstillet af HB til REP. 

• En opnormering af en ekstra konsulent svarende til 700 t.kr., som 

forventes indstillet af HB til REP. 

• Besparelse på mødeudgifter på i alt 30 t.kr. som følge af afholdelse af flere 

virtuelle møder. 

• Øgede udgifter til RB på 40 t.kr. pr år med henblik på afholdelse af et 

årligt to-dages RB-seminar. 

• Øgede udgifter til medlemsarrangementer på hhv. 65 og 75 t.kr., så den i 

både 2023 og 2024 udgør 450 t.kr. Baggrunden herfor er dels at fastholde 

minimum nuværende aktivitetsniveau samt at indregne forventede 

prisstigninger hos konferencesteder og oplægsholdere mm. som følge af 

inflationen og velvidende at udgifter i den forbindelse måske kan hentes i 

en central fastsat buffer til samme formål. 

 

Forslaget til budgetter for 2023 og 2024 resulterer i underskud på hhv. 29 t.kr. i 

2023 og 326 t.kr. i 2024 og reducerer egenkapitalen tilsvarende, hvormed den 

forventes at udgøre knap 700 t.kr. ved udgangen af 2024. 

 

Status på deltagerantal samt evt behov for opreklamering 

Pr. 5. september er der 110 medlemmer tilmeldt generalforsamlingen og hertil 

kommer resterende deltagere fra bestyrelsen samt regionskontorets medarbejder. 

Med disse vil deltagerantallet være oppe på ca. 130. En reminder om 

arrangementet forventes udsendt senest den 6. september. Ifølge aftalen med 

DGI-Byen er der en max kapacitet på 200 deltagere. 

 

På denne baggrund skal RB tage stilling til, om der skal foretages yderligere skridt 

med henblik på at øge tilslutningen til arrangementet. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at RB: 

• Godkender forslag til aktivitetsplan for 2022 til 2024 

• Godkender forslag til budgetter for 2023 og 2024 

• Beslutter om, der skal foretages yderligere skridt med henblik på at øge 

tilslutningen til generalforsamlingen 

 

RB’s drøftelse: 

Rasmus orienterede om tilblivelsen af aktivitetsplanen, herunder sammenhængen 

med DS’ strategi ”Stærkere sammen” og indsatsplanen, der er udarbejdet i 

tilknytning hertil. Aktivitetsplanen er i mere overordnede vendinger og de 

konkrete aktiviteter, som RB også har foreslået, vil blive behandlet i en 

kommende RB-periode. 

 

RB foreslog, at reklame for GF slås op på Facebook enten i DS Region Øst’ gruppe 

eller via TR’ne i klubregi. Desuden opfordres RB til at sprede det gode budskab. 

 

 Beslutning: 

RB godkendte forslag til aktivitetsplan og budgetter for 2023 og 2024 og 

besluttede desuden at reklamere for arrangementet på Facebook. 

  

Herudover meldte følgende RB-medlemmer sig til følgende 2 praktiske opgaver 

under GF: 
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• Susanne og Anni byder velkommen ved hovedindgangen til DGI-Byen.  

• Rikke, Birgit og Katja tager imod ved indgang til sal og med henblik 

hvervning af kandidater til hhv REP og RB 

 

4.0 Hovedbestyrelsesmøde den 13 og 14. september 2022 – drøftelse 

 

 Følgende punkter blev drøftet: 

• Lovforslag til REP: 

o Fast plads i HB for ledersektionens formand 

o Lønforsikring 

o Øget fokus på udbrændthed blandt socialrådgivere i form af flere 

tilbud 

• HB’s budgetforslag 

 

5.0 Eventuelt 

 

• Første møde i det nye RB afholdes virtuelt onsdag den 12. oktober, kl. 20. 

• Der er julearrangementer den 27. november i Nykøbing og den 10. 

december i København. 

• Aktivister søges til folketingsvalget og til 8. marts-arrangementet og 

interesserede kan henvende sig til Susanne Both for nærmere oplysninger. 

• Birgit fortalte om sidste nye tiltag i faggruppen for beskæftigelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Rasmus Hangaard Balslev 

Regionsformand 

 

 

 

 

Punkter til orientering 

 

A.0  Statusregnskab 30. juni 2022 

Statusregnskab 30. juni 2022 udviser et overskud på 14 t.kr. og er dermed 

væsentligt bedre end det budgetterede underskud på 424 t.kr. Forklaringen på 

afvigelsen mellem statusregnskab og budget er primært følgende: 

 

• Et mindre forbrug på den politiske organisation på ca. 360 t.kr., hvilket 

skyldes, at generalforsamlingen afholdes i andet halvår og at indkøb af div. 

merchandise først er iværksat for nyligt.  

 

• Et mindre forbrug på klubtilskud på 40 t.kr.  

 

Desuden er der til orientering et merforbrug på drift/leje på 47 t.kr. som følge af 

opsætning af akustikregulering i mødelokalet i kælderen.   

 


