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Referat og dagsorden til RB-møde i DS Region Syd 
25. januar 2023 kl. 10.30 – 15.00 

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B, baghuset mødelokale A og B 

Efterfølgende rundvisning og møde i Folketinget v/ Bjørn Brandenborg kl. 15.30 – 17.00  

Tog fra København hovedbanegård kl. 17.56 (ICL 67) 

 
Deltagere: 

 

Navn 
Deltaget 

Fravær med 

afbud 

Fravær uden 

afbud 

Anne Catherine Hoxcer Nielsen x   

Benny Poulsen Madsen x   

Heidi Elna Poulsen x   

Heidi Spang Skovgaard x   

Jesper Nissen    x  

Mie Vode Moll x   

Pernille Aakerlund Iversen x   

Peter Edrén Tvedskov x   

Sarah Henneberg Linding  X  

Tannie Grinderslev Madsen  x  

Tina Mortensen  x  

Berit Wolff                                  - 1. suppleant x   

Eva Marianne Terkelsen               - 2. suppleant        x   

Tue Rossau                                 - 3. suppleant  x  

Hanne Ryelund Sørensen             - 4. suppleant x   

Sanne Skjøde Paulsen (SDS-rep. UCL Vejle) x   

Ulrika Rysgaard (SDS-rep UCS Aabenraa) x   

Lars Hendrik Groos (SDS-rep UCS Esbjerg) suppleant   x 

 

 

Dagsorden: 

 

0. Formalia 

 

0.1. Godkendelse af dagsorden  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Dagsorden blev godkendt.  

1. Sager til politisk drøftelse 

1.1. Orientering fra regionsforkvinden  

 

Sagsfremstilling:  

Regionsforkvindens skriftlige orientering udsendes så vidt muligt med dagsorden. Hvis RB øn-

sker at drøfte emner heri markeres det ved mødets start. Dette er tidligere besluttet aht. 

tidspresset på møderne.  

 

Bilag:  

- 1.1.1. Skriftlig orientering   
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Bemærkninger og beslutninger: 

Regionsforkvinden orienterede desuden om Politikerskole den 28.2. – 1.3. på Nyborg Strand. 

Hovedtemaerne er OK24, strategien og netværk. Der kommer en invitation direkte til RB fra 

sekretariatet.  

1.2. Forberedelse af kommende HB-møde d. 31. januar – 1. februar 2023 

 

Sagsfremstilling:  

Punkter til HB-møde bliver gennemgået og drøftet. 

 

HB-punkter til drøftelse: 

- Regionale næstformænd/kvinder 

- Overenskomst 

- Forsøg med nedsættelse af kontingent for ansatte i fagforeninger (dobbeltkontingent) 

- Beslutning om placering af REP24 

 

Strategi drøftes særskilt under punkt 1.4. 

 

Yderligere drøftelser kan udvælges, når HB-materialet foreligger.  

 

Bilag:  

- Bilag bliver lagt i AdminControl, når vi har dem. 

Forventeligt lige op til Regionsbestyrelsesmødet. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

 

Der kom følgende kommentarer:  

 

Forsøg med nedsættelse af kontingent for ansatte i fagforeninger  

• Kan man få lov til at være passivt medlem i en periode under energikrise mm.  

• Der skal være opmærksomhed på at mange fagforeninger har selvstændige afdelin-

ger, hvorfor der skal forhandles overenskomst med denne. 

 

Beslutning om placering af REP24 

RB vil gerne deltage uagtet placering, men konferencen bør ligge tæt på overnatningsmulig-

hed. Derudover henvises til tidligere evaluering. 

 

Regionale næstformænd/kvinder 

Der skal ikke måles på medlemshvervning og mødeantal, en sådan måling skal være på orga-

nisations niveau. Der skal evalueres på, hvordan regionsnæstforpersoner styrker DS som or-

ganisation. Der bør foretages en kvalitativ måling af, hvad medlemmerne oplever i hverda-

gen, hvordan samarbejdet med Regionsbestyrelserne fungere, hvilken indflydelse der opnås 

samt graden af aflastning af regionsforkvinden. 

1.3.  National politisk drøftelse v/ Ditte Brøndum og Signe Færch 

 

Sagsfremstilling:  

Vi starter med kort præsentationsrunde på max. 2 minutter pp. Derefter fortæller Signe og 

Ditte om, hvad der optager dem mest lige nu. 

 

Bilag:  

- Ingen 

 

Bemærkninger og beslutninger: 
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RB blev orienteret om projekt Bevar Store Bededag og tilkendegav at de vil motivere andre til 

deltagelse i underskriftsindsamling samt demonstration på Christiansborg den 5. februar. 

Desuden blev det besluttet, at RB deltager i ringerunde den 26. – 27. januar til tillidsvalgte i 

DS med temaet motivering og mobilisering.   

1.4.  Strategien ”Stærkere sammen” - status og fremadrettet drøftelse v/Toke  

 

Sagsfremstilling:  

I efteråret 2022 vedtog FU og HB en indsatsplan frem mod 01. februar 2023 og drøftede ind-

ledningsvist en indsatsplan for foråret 2023, hvor både FU og HB ønskede en prioritering af 

indsatserne, inden det igen skulle behandles på hovedbestyrelsesmødet d. 31. januar 2023.  

 

Siden da er Signe Færch tiltrådt som forkvinde, Rasmus Tolstrup som sekretariatsleder, og vi 

har afholdt REP, hvor der blev vedtaget en resolutionen om faget, et par konkrete aktiviteter 

og en strategipulje på 10 mio. kr. til at muliggøre arbejdet med strategi.  

 

Signe og Rasmus’ vurdering er nu, at vi har brug for at blive klogere og skabe stærkere ejer-

skab til strategien, inden vi sætter en masse skibe i søen. Samtidig har vi enkelte projekter, 

som vi ved, vi har behov for – og som helst ikke skal vente på sig.  

 

Derfor foreslås nu en proces for det videre arbejde med strategien, som forelægges for ho-

vedbestyrelsen den 31.1.  

Toke kommer på Syds RB-møde og fortæller om den vigtigste viden om medlemmernes til-

fredshed og adfærd samt status på igangsatte projekter. Begge på en måde, så der skabes 

klarhed over, hvad vi ved, der løser problemerne – og hvor vi mangler viden 

 

Bilag:  

- Læs HB dagsorden under punktet der omhandler strategien.   

 

Bemærkninger og beslutninger: 

PP vedlægges referat. 

2. Sager til efterretning 

3. Sager til beslutning  

3.1.  Vedtægtsændringer Kolding klubben  

 

Sagsfremstilling:  

Forslag til vedtægtsændringer i klubvedtægter behandles af RB. Kolding klubben har på deres 

generalforsamling den 22. november 2022 foretaget følgende vedtægtsændringer/præciserin-

ger; 

 

• Præcisering af klubbegrebet 

• Valg af formand for klubben  

• Valg af FTR blandt andre overenskomstgrupper  

• Retningslinjer for stemmelighed ved TR-balg  

• Forfald i bestyrelsen  

• Stemmeafgivelse på generalforsamling (virtuel deltagelse).  

• Bemyndigelse til klubbestyrelsen til at rette ændrede forvaltnings- og områdenavne i 

vedtægten  

 

For ønsket uddybning læs vedhæftede kommenterede ændringsforslag, vedtægter 2021 og 

referat af generalforsamling 

 

Det indstilles, at RB drøfter og godkender vedtægtsændringerne. 
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Bilag:  

- 3.1.1. vedtægter 2021  

- 3.1.2. Ændringsforslag med kommentarer 2022 

- 3.1.3 Generalforsamlingsreferat 22. november 2022  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Vedtægtsændringerne blev godkendt med en bemærkning om at klubben bør foretage en 

sproglig præcisering i §6, stk. 4, i forbindelse med næste generalforsamling. Kolding klubben 

orienteres herom.   

4. Sager til orientering 

4.1. Orientering fra aktivitetsudvalg  

 

Sagsfremstilling: 

Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde.  

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB bevilligede op til 5.000 kr. til afholdelse af 1. maj i Odense og Esbjerg. RB drøfter 1. maj 

aktiviteter igen på RB-møde i april måned.  

4.2. Orientering fra REP-udvalg  

 

Sagsfremstilling: 

Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde.  

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Der har ikke været afholdt møde i udvalget.  

4.3.  Orientering fra RB´s uddannelsesudvalg  

 

Sagsfremstilling: 

Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde. 

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Der har ikke været afholdt møde i udvalget.  

4.4.  Orientering fra SDS 

 

Sagsfremstilling: 

SDS orienterer om status for udvalgets arbejde. 

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

SDS afholder reception i sekretariatet den 27. januar i anledning af at det afgående forret-

ningsudvalg takker af og et nyt træder til. 

5. Økonomi og regnskab 
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6. Møder og konferencer inkl. eksterne repræsentationer 

 

Sagsfremstilling: 

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

TR-konference afholdes den 13. – 14. marts. TR bliver klædt på til TR-rollen i overenskomst-

arbejdet. Der vil være fokus på rammerne for OK24, og hvordan vi kan engagere medlem-

merne i forhold til overenskomstforhandlingerne. 

7.  Evt.  

8. Evaluering af mødet 

 

Mie Vode Moll 

Regionsforkvinde 

 


