
Generalforsamling faggruppen for socialrådgivere i Kriminalforsorgen  
Odense den 29.oktober 2015 

 

Dagsorden til generalforsamling  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent  

3. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2014  

4. Bestyrelsens beretning  

5. Regnskab 2015 

6. Forslag til ændring af vedtægter  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

8. Valg af suppleant 

9. Faggruppens fremtidige arbejde – forventningsafstemning 

10. Evt.  

 

Ad 1. Ditte Nygaard 

Ad 2. Linda Lilholt 

Ad 3. Referatet blev godkendt. 

Ad. 4. Formand Mette Westergaard Knudsen fortalte om året i faggruppen.  Bestyrelsen har 
bestået af syv medlemmer og der har været afholdt fire møder – aftalt efter geografi. 
Bestyrelsen har udsendt et medlemsbrev, hvor der bl.a. blev tilbudt fyraftensmøde(r) såfremt 
der var interesse for det. Pga. manglende (ingen) tilbagemeldinger, blev det besluttet 
fremadrettet kun at henvise til hjemmesiden, hvor alle referater er tilgængelige.  

Bestyrelsen har i årets løb svaret på høringer bl.a. ift. den kriminelle lavalder og mobiltelefoner 
i fængslet, sendt svar på læserbrev omkring god/dårlig løsladelse, været i kontakt med DS ift. 
radikalisering og så har faggruppen/bestyrelsen været synlige i fagbladet samt andre aviser, 
herunder senest vedr. de indsattes manglende klageret. 

Faggruppen er sparringspartner med CSU-repræsentant, hvilket for nuværende fungerer godt, 
da repræsentanten er medlem af bestyrelsen. Der har været frikøb af repræsentant, men 
ordningen virker ikke og der er for nuværende ikke frikøb. 

Der skal være valg til FTR i Områderne i november. På valg er tillidsrepræsentanter og 
suppleanter. 



Faggruppen har rettet kontakt til DS vedr. Bibi Myrhøj og hendes arbejde i CSU. Bibi er frikøbt 
4 timer til dette arbejde. 

Formanden bad medlemmerne om at være opmærksom på at opdatere egne oplysninger på 
medlemssiden på DS’ hjemmeside, herunder tilmelding til faggruppen. Dette for at sikre, at 
den korrekte mail er registreret. 

Ad. 5. Kasserer Linda Lilholt fremlagde budgettet. Linda oplyste at faggruppen har en årlig 
bevilling på 49.675 kr. Der er i løbet af året blevet brugt penge til bestyrelsesmøder, 
forplejning, transport og temadagene. 

Der er søgt og bevilliget penge fra aktivitetspuljen til Temadagene på 48.000. Der er ligeledes 
efterbevilliget 10.000 kr. til temadagene. 

Faggruppen får støtte med et grundbeløb på 25.000 kr. + 75 kr. pr. medlem. Bevilling pr. 
faggruppe er max 60.000 kr. 

Faggruppen har pr. 5.oktober 2015 366 medlemmer (tallet for september 2014 var 329 
medlemmer). 

Ad. 6. Der var forslag om ændring af § 3 stk. 1. Ændring blev vedtaget med følgende ordlyd: 
”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal”. 

Ad. 7. Tina Martiena og Louise Ejlstrup Hansen trækker sig. 

Stine Cristiansen Krøyer (KF) blev valgt 

Kirsten Vestergaard Prescott (IO Fyn) blev valgt 

Peter Myken (KIF Syd- og Sønderjylland) blev valgt. 

Ad. 8. Charlotte Juhl-Hansen trækker sig. 

Sif Bern (Nyborg Statsfængsel) blev valgt. 

Bestyrelsen må bestå af 6 medlemmer og to suppleanter, hvorfor der på første møde vil blive 
sat navn på den anden suppleant. 

Ad. 9. Der efterspørges nyhedsbrev. Der er opbakning til temadage med overnatning, men der 
er behov for at der plads til alle de medlemmer som ønsker at deltage. Bestyrelsen vil gerne 
have at arbejdet i faggruppen kan uddelegeres til alle gruppens medlemmer.  

Ad. 10. Der er forslag om månedlig egenbetaling, herunder så vi selv kan bidrage til 
betalingen for deltagelse i temadage – sidstnævnte ligges til beslutning i bestyrelsen, men et 
forslag er at sende det til afstemning blandt alle gruppens medlemmer. 

 

 


