
Referat af generalforsamling tirsdag d. 22. november 2022 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent Anne Maria Madsen samt referent Janne Rasmussen 

 

2. Formandens beretning 

Forperson Cecilie Rzepa Jensen berettede, at faggruppen i 2022 har brugt meget tid på 

flerårsaftalen; ønsker samt fokuspunkter. Derudover har der været svaret på en høring om 

bander. Der er endnu ikke lavet lovgivning på området, så vi kender ikke udfaldet af denne 

høring. Derudover har der været brugt en rum tid på at få temadagen planlagt. Vi havde nogle 

udfordringer med lokalebookingen, hvorfor temadagen i år afholdes i Nyborg Fængsels 

personalehus. Dette har vi fundet at have været en god beslutning.  

 

3. Regnskab 

Kasserer Janne Rasmussen berettede om 2021 årsregnskab, hvor der var et stort overskud, 

som blev tilbagebetalt til Dansk Socialrådgiverforening. Regnskabet blev godkendt. 

 

     Regnskab 2021  

    for   

  Faggruppen Kriminalforsorgen 

       

       
INDTÆGTER      

       
13860 Bevilling    116.350,00 

INDTÆGTER I ALT    116.350,00 

       

UDGIFTER      

       

12720 Forplejning    -38.557,00 

12830 
Deltagergebyr i 
øvrigt   -5.400,00 

12920 Transport - øvrig   -490,00 

12925 Kørselsgodtgørelse   -2.328,26 

13620 Honorar u/moms (b-indkomst)  -15.000,00 

13621 Befordringsgodtgørelse (b-indkomst) -703,00 

13815 Gaver, blomster mv.   -4.075,00 

UDGIFTER I ALT    -66.553,26 

       

RESULTAT         49.796,74 

 

Derudover blev det foreløbige budget for 2022 gennemgået. 



 

4. Indkomne forslag 

Det blev forslået at deltage i folkemødet.  

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Anna-Maria gennemgik kort hvad en bestyrelsespost indebærer; at der forventningsafstemmes 

om hvilke elementer man har interesse for. Derudover er det ulønnet, men man får mad og 

transportgodtgørelse.  

 

Mette Bønneland Hindebjerg, Brøndby Udslusningsfængsel og Vibeche Christensen, KIF 

Aarhus meldte sig begge som suppleanter og blev valgt ensstemmigt. De er valgt for et år. 

Vivi Maria Andersen, Nyborg Fængsel valgte at melde sig som bestyrelsesmedlem og blev 

enstemmigt valgt. Hun er valgt for 2 år.  

 

Lars Sund, Udslusningsfængsel Brøndbyhus blev takket for sit år som suppleant og fik en 

kurv. Bestyrelsen sikrede sig, at vi stadig kunne ringe. 

 

Bestyrelsen har konstitueret sig således; 

Forperson: Cecilie Rzepa Jensen, Horserød Fængsel 

Kasserer: Janne Rasmussen, KiF Næstved 

Anna-Maria Madsen, Ringe Fængsel 

Susanne Brøndum Christensen, Sdr. Omme Fængsel 

Vivi Maria Andersen, Nyborg Fængsel 

Suppleanter: 

Mette Bønneland Hindebjerg, Udslusningsfængsel Brøndbyhus 

Vibeche Christensen, KIF Aarhus 

 

6. Evt. 

Ingen bemærkninger. 

 


