
Referat fra generalforsamlingen i Faggruppen  

Døgninstitutioner og Opholdssteder 

Afholdt den 21.september 2022 

 

1. Valg af dirigent 

Lise D. Johansen er dirigent 

2. Valg af referent 

Karin B. Andersen er referent 

3. Bestyrelsen beretter: 

Der er afholdt flest møder via Teams – dette grundet corona og logistik. 

3 bestyrelsesmedlemmer +1 suppleant -> fratrådte pga andet job/uddannelse.  

Pia Tylvad er trådt ind som suppleant.  

Dorthe N har deltaget i Ressourcegruppe for Barnet Først –  

Dorthe N. har mødtes med social og ældreministeriet, herunder ministeren, sammen 

med Mette Grostøl. Bl.a. vedr. lov om voksenansvar – Dorthe præsenterede 

dilemmaer, som opstår via lov om voksenansvar. Der var ikke meget tid til at sige, 

hvad man havde planlagt fra DS, men hovedpointer blev leveret. 

Dorthe F fortæller om Socialrådgiverdage – og deltagelse der, samt stand ved 

reception. Der opfordres til at sætte markeringer på Danmarkskort for døgninstitution 

og opholdssteder, om hvor vi forskellige er.   

Karin fortæller om ”Skånsomme skift” -via socialministeriet, en følgegruppe. Karin 

sender mail ud, hvor man kan melde tilbage med input til brug i følgegruppen.  

Derudover har der været kontakt til DS i forhold til mediedækningen omkring 

anbringelser og magtanvendelser – dette for at skabe et mere nuanceret blik på dette 

tema – med bevidsthed om, at noget af det som er kommet frem IKKE skal foregå, 

men for at få vores stemme ud i debatten også. 

Dorthe N fortæller om arbejdet i faggruppen.  

4. Aflæggelse af regnskab 

Se bilag for regnskab. 

5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag.  

6. Valg til bestyrelse 

• Dorthe Norlyk – på valg 

• Dorthe Lund Fjellerad – på valg 



• Karin Bitsch Andersen – på valg 

• Stinne Bjerre Christiansen – ikke på valg 

• Monica Panduro Petersen – ikke på valg  

Opstillere udover ovenstående:  

• Helene Faxø; helenefaxoe@gmail.com;  

• Birgitte Lydolf; bl@kanonen.dk,  

 

Suppleant:  

• Silja Appel,  

Alle er valgte.  

• Dorthe Norlyk 

• Pia Tylvad,  

• Helene Faxø 

• Birgitte Lydolf 

• Karin Bitsch Andersen 

Suppleant:  

• Silja Appel, sia@norddjurs.dk (Børn- og Ungecentret Norddjurs) 

Der er enighed på generalforsamlingen om, at hvis nogen melder sig efter kurset, er der 1 

plads i bestyrelsen, samt 1 plads som suppleant.  

 

7. Eventuelt 

Positiv tilbagemelding på bestyrelsens arbejde. 

Opfordring fra medlem til at deltage i repræsentantskabsmøde i DS, uden stemmeret, 

men ret til deltagelse.  

Dorthe N og Pia har meldt sig til et forum for faggruppemedlemmer i DS.  

Der er faggruppe- bestyrelses-uddannelse med to pladser.  
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