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Generalforsamling DS Nord 7.oktober 2022 

Sted: Viborg Golfhotel 

 

DS Nord materiale under generalforsamlingen ligger på DS’ hjemmeside. 

 

Referat 

Valg af dirigent: Per Westersø blev valgt 

Valg referenter: Ole Hervik og Susanne Futtrup blev valgt 

 

Regionsbestyrelsens beretning 

Regionsformand Trine Quist gav mundtlig beretning.  

Beretningsdiskussion:  

Sarah Bülow Andersen, Viborg Kommune: Vi kunne godt tænke os at mærke 
jer endnu mere ude i klubberne, mere hjælp til TR. 

Margrethe Bennike, seniorgruppen: Hvor bliver de unge af? Hvorfor vælger de 
unge fagforeningen? Hvorfor vælger de ikke? Hvor meget faglighed ligger der i 
Foucault? Finder de deres faglighed i fagforeningen? Hvordan er vi blevet ratet 
som nr. 20 i troværdighedsundersøgelse? 

Betina Agger, Randers Kommune: Hvorfor fokus på de unge, hvad skal vi gøre 
for kernemedlemmerne? Hvordan skal vi øge fokus? 
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Mano Azizi, Retspsykiatrien Region Midtjylland: Hvorfor hedder vi Region Nord? 
Velfærdsuddannelse – jeg synes det er nedgørende, hvorfor hedder 
lægeuddannelse ikke velfærdsuddannelse?  

Medlemsflugt – vi er dyrere end fx DJØF. Det skal vi turde snakke om.  

Martin Mølbak, studerende AAU: Da vi startede på uddannelsen mødte vi SDS 
og DS – de bedste agitatorer, jeg har mødt. Der er et stort 
rekrutteringspotentiale. Folk går på universitetet men ved ikke, hvad forskellen 
er på a-kasse og fagforening. Vi skal ændre på mig-mig-mig-mentaliteten. 
Meningsdanneruddannelsen var en god uddannelse til at få dygtige talerør for 
fagforeningen. DS skal gøre meget for at få SDS med, de er så vigtige. 
Praktikken – når praktikvejledere møder praktikanten, så stik dem et kram og 
en kop. 

Liselotte Frier Pedersen, Randers Kommune: Vi skal tænke på, hvad vi giver 
vores børn og unge. Familievenlige aktiviteter i fagforeningen er noget man 
kan huske. Vi har det socialpolitiske, og vi tager os af medlemmer. Det sidste 
drukner lidt i det første. Vi skal gøre mere ud af at sige noget om de sejre i 
sager, vi har. For eksempel reklamer med de erstatninger, vi får hjem. 
Kolleger, der ikke har fuld arbejdsevne tilbage, har brug for fokus/hjælp. 

Hanne Roed, bestyrelse VIA: Vi har altid et ansvar for at vise hvad vi gør og 
laver. Jeg synes ikke det er dyrt at være medlem af DS. Hvis I har ideer til 
hvad vi kan gøre for at får flere på uddannelsen, så sig det til mig, og jeg vil 
tage det med. 

Christina Refslund, Norddjurs Kommune: Hvordan kan vi forpligte arbejdsgiver 
til at arbejde for et bedre arbejdsmiljø. Vejledende sagstal kunne godt blive en 
del af OK. Vores stemme ud i medierne, hvor er den? Hvad er det egentlig man 
går ind til som socialrådgiver, hvorfor italesætter vi ikke det noget mere, fx 
den politiske rammesætning. Vi skal fortælle om vores hverdag, de krydspres 
vi er i. 

Anne Hegelund, Århus Kommune: Jeg synes det er synd, når vi siger, at de 
unge ikke vil fællesskabet. Jeg tror unge vil være medlemmer, hvis det giver 
mening for dem. Genfortæl historien om vores fællesskab og at det nytter at 
stå stærkere sammen. Corona har ikke hjulpet, det har været svært at tage 
godt imod nye. Vi er alle sammen DS, og vi skal alle huske at fortælle om 
vores fællesskab. Det er ikke dem og os, hvor dem er DS, der skal gøre noget 
for os. Måske lærerne også skulle være kaldes for velfærdsuddannelse, så vi 
kunne løfte ligeløn vha dem. 
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Charlotte Vindeløv, Horsens Kommune: Der er rammer og vilkår, som vi ikke 
altid kan gøre meget ved. Noget som forråelse og omsorgstræthed er det også 
vigtigt at sige noget om. Vi skal blive ved med at sige arbejdsmiljø.  

Der kommer en udrulning af frikommuneforsøg. Her får vi mulighed for at sige 
til og fra og få indflydelse og gøre noget. 

Trine Quist: Tak. Vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan være 
meningsfulde overfor de unge. Ja vi skal også gøre noget for de andre 
medlemsgrupper. Vi skal finde ud hvad. Vi hedder Region Nord, som består af 
Region Midtjylland og Region Nordjylland. Hvorfor hedder det 
velfærdsuddannelse, det er der andre, der har defineret. Måske skal vi bruge 
andre ord, end politikernes. 

Kontingentet bliver altid drøftet. Vi ligger på samme niveau, som de 
organisationer vi sammenligner os med. Vi skal drøfte det på REP. 

Familievenlige aktiviteter, det tager vi op i den kommende regionsbestyrelse. 

Arbejdsmiljø er også sagstal, men sagstal gør det ikke alene. Det kan også 
blive en sovepude, da det ikke alene er bestemmende for et godt arbejdsmiljø. 

DS’ stemme i debatten, fx i fht jobcentrene. Det er helt urimeligt, hvad vi skal 
lægge øre til. Måske skulle vi italesætte, at det er lovgivningen, vi skal tale 
om, og det forsøger DS at italesætte. 

 

Afstemning: Beretning blev enstemmigt vedtaget ved håndsopretning.  

 

Regnskaber 2020 og 2021 

Gennemgang v/Lars Madsen. Det ser godt ud. Overskud i 2020 pga corona, 
hvor der var færre aktiviteter. I 2021 er der fortsat overskud. 

Intern kritisk revisor Betina Agger: Jeg forholder mig til om RB har fulgt den 
aktivitetsplan, der har været vedtaget. På trods af mindre forbrug har der 
været mange arrangement og aktiviteter, som vedtaget på 
generalforsamlingen i 2020. Jeg indstiller til godkendelse. 

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget.  
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Statusregnskab for første halve år af 2022. 

Gennemgang v/Lars Madsen. Det ser godt ud. 

Statusregnskabet tages til efterretning. 

 

Vedtagelse af Region Nords budget for 2023 og 2024 

Gennemgang v/Lars Madsen. Budgettet indeholder HB’s indstillinger til REP 22. 
Regionstilskuddet øges med disse indstillinger til yderligere aktiviteter. Der 
budgetteres med underskud, da egenkapitalen i DS Nord er stor.  

 

Afstemning: Begge budgetter blev enstemmigt vedtaget. 

 

Godkendelse af Region Nords aktivitetskalender 

Jannie Kejser fremlagde RB forslag til aktivitetsplan – kan ses i den skriftlige 
beretning. 

Debat: 

Lotte Hammerich, Norddjurs Kommune: Jeg synes det drosler ned. Jeg vil 
gerne tilbage til fysiske faglige medlemsarrangementer, som er relevante for 
vore forskellige fagligheder. 

Lise Lotte Frier, Randers Kommune: Noget jeg har haft succes med på min 
arbejdsplads er at italesætte Fagligt Udsyn, som kun er for medlemmer. 

Tania Larsen Kvist, Aalborg Kommune: Min erfaring er, at der ikke dukker ret 
mange op til fysiske arrangementer. Lad os hjælpe med at finde noget Fedt og 
Fagligt. I Aalborg kommer der flest, når vi holder fest med fri bar. 

Lotte Hammerich, Norddjurs Kommune: Enig med Tania, men kan vi ikke slå 
det sammen, så flere kan komme med? Kan vi lave afstemning, så folk kan 
melde ind på, hvad de gerne vil deltage i. Det er mange penge at bruge på 
Fagligt Udsyn eller Socialrådgiverdage, til dem, der selv skal betale. 

Susanne Grove, Viborg Kommune: Vi kan overveje at gøre noget om aftenen, 
så dem der har langt bedre kan nå at deltage. Hvad med at besøge hinandens 
arbejdspladser? Det kunne jeg godt tænke mig. 
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Jannie Kejser: Lotte – jeg er enig. Der kommer bare ikke så mange til de 
fysiske arrangementer. Vi tager ideen med juletræsfest med til RB. Og ja, vi 
skal ud på arbejdspladserne. Enig med Tania og Lotte. 

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget. 

 

Behandling af øvrige indkomne forslag 

Regionsbestyrelsens to forslag: 

At Regionsbestyrelsen består af 10 medlemmer og 5 suppleanter. 

 

Afstemning: Vedtaget. 

 

At der afholdes Fagligt Udsyn hvert andet år i stedet for generalforsamling. 

Ole Vestergaard: Skal vi ikke holde GF i 23, da vi lige har fået ny formand. 

Trine Quist: Det er jo landsformand, vi har skiftet, ikke regionsformanden. 
Budgetter og regnskaber for to år er vedtaget, så der vil ikke være meget at 
debattere i 2023. 

Ole Vestergaard: Vores netop afsluttede formandsvalg har handlet meget om 
synlighed, så måske det kunne være en god ide at stikke en finger i jorden på 
situationen i DS Nord. 

Betina Agger: Kunne vi pålægge RB at have fokus på dette – synlighed. 

 

Afstemning: Vedtaget. 

 

Drøftelse af HB’s beretning 

Formand Mads Bilstrup fremlagde beretning og HB’s forslag til REP22. 

Beretningen ligger på DS’ hjemmeside. Mads gav også en personlig beretning 
om sine 25 år som tillidsvalgt i DS. 
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HB’s forslag til REP22 fremgår af DS’ hjemmeside. 

 

Valg af regionsbestyrelse, inkl. præsentation af kandidater 

Jannie Kejser 
Karina Haslund Jensen 
Louise Sandberg Meldgaard 
Martin Wolhardt Kjærsgaard 
Matilde Kirstine Bræmer Dueholm 
Sarah Bülow Andersen 
Susanne Grove 
Christina Refslund Poulsen 
Christina Eilers 
Stella Meyer Olesen 
  
1.   suppleant: Helene Flintholm Back  
2.   suppleant: Jonas Weng 
3.   suppleant: Christina Færch Lyng 
 

Valg af repræsentanter 

Anne Hegelund 
Belinda Stybe 
Chanette Stefansen 
Charlotte Vindeløv 
Christina Eilers 
Christina Refslund Poulsen 
Claus Teisen 
Erik Sørensen 
Esben Hofmeister 
Helene Flintholm Back 
Ida Louise Jervidalo 
Jannie Kejser 
Jette Holm Mejer 
Kim Søren Hjortebrøl Engelsgaard 
Kromann 
Lene Jørgensen 
Liselotte Frier Pedersen 
Lotte Hammerich 
Marianne Kjærsgaard 
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Marianne Skjødt Rasmussen 
Matilde Kirstine Bræmer Dueholm 
Matilde Lundgaard Hansen 
Mette Rørbæk 
Mette-Mai Jensen 
Mitzi Thimmer 
Morten Ejgod Nielsen 
Niels Carøe Provst Skinnerup 
Sanne Birgitte Hedegaard 
Sisse Dam 
Stella Meyer Olesen 
  
 1. suppleant: Tanja Øland Svenstrup 
 2. suppleant: Lis Dahl Pedersen 
 3. suppleant: Susanne Højmark 
 4. suppleant: Jonas Weng 
 5. suppleant: Carsten Hansen 
  
 

Valg af intern revisor 

Betina Agger, Randers Kommune blev valgt 

 

Eventuelt 

Sisi Ploug Pedersen, Home-Start Familiekontakt: Opfordrede til at underskrive: 
”Bevægelsen for Børn og Unge”. 

Eva Hallgren, seniorsektionen: Refererer til møde med regionsformænd, hvor 
det er drøftet at seniorsektionen kan bruges som mentorer for nyuddannede 
socialrådgivere. Det skal udvikles lokalt. 

Trine Quist: Tak til den afgående regionsbestyrelse og interne kritiske revisor. 


