
Referat af generalforsamling i Faggruppen Hjemløse 

Afholdt onsdag den 9.november 2022. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent – Rene Nielsen blev valgt  

2. Valg af referent – Birthe Povlsen blev valgt 

3. Formandens beretning - Simon aflagde beretning om bestyrelsens arbejde i det forgange 

år. Simon har deltaget i netværksmøde med de andre faggruppe forpersoner i september 

2021. Der har været afholdt webinarer om Housing First og de nationale retningslinjer på 

hjemløseområdet i samarbejde med Socialstyrelsen omhandlende forskellige temaer. Der 

afholdes ca. 4 møder årligt og i øvrigt gives input til diverse høringer på hjemløseområdet til 

Sofie fra DS bl.a. om den ny hjemløsereform og dertil hørende lovgivning. 

Durita tilføjede at det havde været givende at have flere arbejdsmøder udover 

bestyrelsesmøder hvor Rene kommenterede at resursegruppen bidrager via at være en del af 

maillisten. 

Fremadrettet vil hjemløseudspillet og partnerskabet i forbindelse hermed være en stor opgave 

som vil fylde i faggruppen. 

Forsamlingen tog beretningen til efterretning 

4. Fremlæggelse af regnskab – Durita gennemgik regnskabet som viste en forbrug indtil 

dato på kr. 8.807,18 ud af en tildeling på kr. 53.200.  Der vil fortsat være udgifter til bl.a.  

generalforsamling og transportudgifter som endnu ikke er refunderet. Det beløb som ikke 

finder anvendelse går tilbage til DS. 

Da de sidste år har været usædvanlige er regnskabsaflæggelse også speciel. Fremadrettet bør 

man nok på generalforsamlingen aflægge årsrapport for det sidste kalenderår og så fremlægge 

½ års regnskab for nuværende år.  

Durita fremlagde desuden forslag til næste års budget:  

Budgetforslag januar – december 2023 ved Durita Johansen  

3 bestyrelsesmøder (tæller forplejning):    6000 kroner.   

Et medlemsarrangement i løbet af året:     6.725 kroner  

Transport:                                       19.500 kroner  

Generalforsamling/medlemsarrangement efteråret:        3500 kroner.   

Merchandise:      3000 kroner.   

Socialrådgiverdage:                                       18.000 kroner. 

Forventet udgifter:                                       56.725 kroner  

Total (samlet bevilling):                                       56.725 kroner  

 

 



5. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag 

 

6. Valg til bestyrelsen.  

Simon er valgt for 2 år, så han er ikke på valg. 

Resten af bestyrelsen er på valg og ønsker alle på nær Malene genvalg. 

Valgt blev: Jette Mejer, Karin Thrane, Durita Johansen, Nancy Pelle, Anders B. Andersen, Silvia 

Fontana 

Rene Nielsen blev valgt som suppleant 

 

7. Evt. Sofie fra DS-sekretariatet orienterede om arbejdet med hjemløseudspillet og 

partnerskabet som DS er en del af.  

Simon orienterede om at der tanker om at erstatte maillisten med et e-netværk som kræver 

login så man er sikker på at det kun er medlemmer som kommer på maillisten. 

 

Referent  

Birthe Povlsen 

 


