
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Kriminalforsorgen 

afholdt den 6.maj 2015 i Nyborg 

Ved mødet deltog Mette Westergaard, Linda Lilholt, Bibi Myrhøj og Tina 
Martiena. Afbud fra Charlotte Juhl-Hansen, Louise Hansen og Ditte Nygaard. 

 

Dagsorden 

1. Planlægning af generalforsamling den 29. og 30.oktober 2015 

2. Evt. 

3. Næste møde 23.09.15 – hvor holdes det? 

 

Ad.1. 

- Der er sendt ansøgning til DS ift. økonomi/bevilling til afholdelse af generalforsamling. 
Der kommer svar på dette den 13.05.15. Det er aftalt, at der ikke gøres yderligere i 
forhold til konkret planlægning, før der er svar på ansøgningen.  Vi håber naturligvis på 
at ansøgningen imødekommes men er forberedt på at der vil blive egenbetaling på ca. 
1.200,00 kr. pr. deltager. Ift. til dette beløb vil der blive fremsendt ansøgning til de fire 
nye områder, som hver især vil blive søgt om deltagelse af syv socialrådgivere pr. 
område. Betalingen for de resterende syv pladser er der søgt om i DS, da det er 
bestyrelsens pladser. 

- Det er aftalt at vi hver især lægger hovedet i blød ift. om der er Fonde eller andre der 
evt. kan søges om tilskud til egenbetalingen såfremt Områderne ikke vil bevillige dette. 

Når der er svar fra DS vil Mette kontakte Knudsens Gaard og booke plads. 

Det er aftalt at vi starter generalforsamlingen med frokost kl. 13.30. Herefter  skal der 
findes tre oplægsholdere til torsdag eftermiddag (evt. kunne sidste oplæg erstattes af 
en debatrunde med ?), efterfulgt af spisning og selve generalforsamlingen kl. 20.30. 

Fredag starter med morgenmad kl. 08.00-09.00 og derefter to oplæg inden frokost og 
afslutning. 

 

Oplæg:  

Medafhængighed ved Michael Haugtved – Mette undersøger 

Konfliktmægling – Bibi undersøger 

FORSETE (rets- og kriminalpolitisk tænketank) – Linda undersøger 

Evt. Debat – Johan Reiman vs. Maibritt Berlau (overvej emne) 



Afradikalisering – hvem kender hvem og hvad vil vi høre 

Ad. 2.   

- Der er fremskaffet liste med navne på medlemmer af Faggruppen. Dette for at 
bestyrelsen får overblik over hvem der er medlem og evt. spørge rundt blandt 
kollegaer. 
 

- Bibi vil fortsat gerne modtage tilbagemeldinger ift. CSU. 

Ad. 3. 

- Næste møde er den 23.september 2015. Mødested aftales når vi nærmer os datoen. 

 

 

 

 


