
 

 

Generalforsamling 2022  

Fagligt selskab for Psykiatrisocialrådgivere 

Afholdt på Munkebjerg Hotel d. 6. – 7. oktober 2022 

 

 

DS Formand Mads Bilstrup indleder generalforsamlingen med en orientering fra DS. 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formalia 

3. Bestyrelsens beretning v. Formand Elisabeth Brix Justesen 

4. Fremlæggelse af Regnskab og budget v. kasserer Marian Vittrup 

5. Indkomne forslag   

6. Valg til bestyrelsen – på valg er: 

a. Elisabeth Brix Justesen (modtager genvalg) 

b. Finn Ingemann Brandt (modtager genvalg) 

c. Helle Thornberg (suppleant - modtager genvalg) 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer Christina Lange Peterson, Kjeld Loftager, Marian Vittrup 

og Cira Jennie Fr. Madsen er ikke på valg i år. 

 

7. Evt.  

 

Forslag til punkt 4 skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  

 

Referat 

 

Afgående formand Mads Bilstrup fortæller kort om det socialpolitiske arbejde i DS, herunder: 

- DS´ arbejde med ’10 års planen 1’ for Psykiatrien.  

- De 4 politiske temaer: 

. Barnets Lov, ikrafttræden 01.04.2023 

. Lov om helhedsorienteret indsats (Hovedlov - HOI), ikrafttræden 01.07.2023 – 

evalueres i 2025 

. Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen 

. Det specialiserede område – Børne og voksen handicap 

 

 

Ad 1. 

 

Dirigent Birgit Boisen 

Referent Cira Madsen 

 

Ad 2. 

Der er indkaldt og annonceret rettidigt til generalforsamling, formalia er dermed overholdt.  

 

Ad 3. 

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder hen over året. Det første i januar 22 hvor der er afholdt 

planlægningsseminar på Skærbæk Feriecenter.  



 

 

Alle årets bestyrelsesmøder er afholdt fysisk 

 

Bestyrelsesmøderne har primært omhandlet Landskonferencen. 

Der har været en del omplanlægning, men det er gået godt.  

 

I 2021 var alle i bestyrelsen til Socialrådgiverdagene, hvor vi havde vores egen workshop.  

 

Temadag i 2021 med Stof og Hjemløsegruppen. Det afholdes igen i år d. 9. november 2022, 

temadagene er gratis, dog er transport for egen regning.  

 

Finn er meget aktiv ift. vores facebookgruppe, og lykkedes med det.  

 

Vi har ikke haft et eneste høringssvar i år, hvilket er uvant. Vi har dog deltaget i nogle få 

arbejdsgrupper i år. 

Helle har deltaget i 2 af grupperne som repræsentant for DS.  

 1. En arbejdsgruppe for retningslinjer ift. BED 

 2. Debatgruppe om anbefalinger til Vordingborg kommune om afstigmatisering 

 

Finn har deltaget i Psykiatritopmøde med KL og Regionerne samt Lægeforeningerne. DS var 

inviteret med sammen med andre interesseorganisationer.  

 

Kjeld har deltaget i Partnerskabskommune projektet som repræsentant for DS. Der kommer et 

slutprodukt når projektet er afsluttet. Kjeld udsender denne, når udarbejdet.  

 

Kjeld har derudover været aktiv ift. vores E-netværk under DS. Her har alle mulighed for at 

komme med oplæg i et samtaleforum.  

 

Elisabeth og Kjeld var til faggruppe formandsmøde d. 4.10.22 i Odense ift. bland andet brugen 

af e-netværket. Vi er omkring 1000 medlemmer i vores faggruppe, og er derfor en af de store 

faggrupper.  

 

Vi deltog ligeledes i Psykiatritopmødet i 2021, og deltager med 3 repræsentanter igen i 2022. 

Topmødet er d. 8.10.22. Der er i år udsolgt på pladser, men ellers har alle mulighed for at 

deltage.  

 

Samarbejdet med DS i Toldbodgade er let tilgængeligt.  

 

Derudover er der planlagt et bestyrelsesmøde d. 2. december 2022 i Toldbodgade sammen 

med Faggruppen Beskæftigelse.  

 

Ad 4. 

Regnskabet og budgettet gennemgås.  

Der forventes et lille overskud i år.  

 

Ad 5. 

Der er ingen indkomne forslag 

 

Ad 6. 

Elisabeth Brix Justesen – genvalgt til bestyrelsen 

Finn Ingemann Brandt – genvalgt til bestyrelsen 



 

 

Helle Thornberg – valgt som 1. suppleant 

Lene Kunz stiller – valgt som 2. suppleant 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer Christina Lange Peterson, Kjeld Loftager, Marian Vittrup og Cira 

Jennie Fr. Madsen er ikke på valg i år. 

 

Valget betyder, at bestyrelsen nu er fuldtallige. 

Bestyrelsens konstituerer sig fredag eftermiddag efter Landskonferencens afslutning. 

 

Ad 7. 

 

Birgit Boisen melder fra efter årets konference, og vil fremadrettet ikke længere være 

deltagende i Faggruppen Fagligt selskab til Psykiatrisocialrådgivere. Der vil derfor fremadrettet 

skulle vælges en anden dirigent til Landskonferencen. 

 

Bestyrelsen takker Birgit for samarbejdet.  

 

 

 

/ Referent, Cira Madsen  

 

 


