
 

Referat af bestyrelsesmøde i faggruppe Kriminalforsorgen 
Den 23.september 2015 i Odense 

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

 

Der var ikke udsendt en egentlig dagsorden. Nedenstående punkter blev diskuteret: 

 

Temadage/generalforsamling: 

Efter lang dialog med Områderne, er det afklaret, at Områderne ikke ønsker at støtte 
arrangementet økonomisk. Dette har betydet, at de påregnede 1200 kr. i egenbetaling pr. 
deltager pludselig manglede i budgettet – katastrofe! Det er dog lykkes at få enderne til at nå 
sammen, om end meget snert. Nicolai Poulsen afklarer muligheden for en mindre ekstra 
bevilling. 

Alle foredragsholdere er på plads med undtagelse af FORSETE. Linda arbejder videre med 
dette. Foredragsholderne tilbydes kørselsgodtgørelse (lav takst) samt en mindre erkendtlighed 
i form af blomst eller kurv. Aftalt at Mette og Linda tager sig af dette. Dem der har lavet aftale 
med foredragsholderne oplyser selv denne om muligheden for kørselsgodtgørelse. Mette 
undersøger, om der er noget IT udstyr til udlån på Knudsens Gaard og ellers skal dette oplyses 
til foredragsholderne, således at de selv kan medbringe/eller arrangere et oplæg uden. 

Det er aftalt, indbydelsen til temadagene opslås snarest muligt på DS hjemmeside og at 
tilmeldingen løber frem til 09.10.15. Det er en kort frist, men kan ikke gøres længere, idet 
Knudsens Gaard skal have den endelige tilbagemelding senest 2 uger før. Der er 35 pladser. 
Skulle der blive tilmeldt mere end 35, vil bestyrelsen lave en fordeling, således at flest mulige 
områder/arbejdspladser bliver repræsenteret. Det vil altså ikke være først til mølle-princippet.  

Huskeliste fra sidste generalforsamling: 

- Der ønskes borde (og krus) i lokalet, hvor der holdes oplæg.  
- Evt. andet lokale til det efterfølgende sociale samvær, da lyden var meget dårlig i 

”havestuen”.   
- Der henvises i indbydelsen til vedtægterne, som findes på hjemmesiden. Tag dog print 

med til generalforsamling 
- Budget udleveres ikke, men medbringes til generalforsamling 
- Udsend referat fra sidste generalforsamling (er også på hjemmesiden). Medbring print 

til generalforsamling. 
- Bestyrelsens (formandens) beretning. Der er skrevet en liste for arbejdet det forgangne 

år.  

 

Det er drøftet, hvordan vi fremadrettet vil afholde generalforsamling. Herunder afklaring ved 
DS om vi fremadrettet må afholde uden egenbetaling. Skal det fremadrettet holdes mere 
”primitivt” og dermed billigere og med mulighed for flere deltagere (giver dog kun mening, 



hvis vi må se bort fra den fastsatte egenbetaling på 1200 kr.). En anden mulighed er også et 
endags-arrangement. 

Endelig drøftes det, om vi fremadrettet skal opkræve et mindre kontingent for at være med i 
faggruppen (afklares ved DS om vi må og om de i så fald kan opkræve beløbet). I givet fald 
skal det drøftes/besluttes på generalforsamlingen. Mette afklarer ved DS. 

 

CSU:  

Det er fortsat et stort problem, at dagsordenen samt materialet først fremsendes tæt på 
mødedatoen. Der er ok tilbagemeldinger fra faggruppen. Der efterlyses fortsat flere 
tilbagemeldinger og initiativ fra DS. 

 

Område-TR: 

Kriminalforsorgens samarbejdsstruktur er behandlet på CSU og der er udsendt materiale – og 
nu har vi travlt!!! Der skal være udpeget TR i hvert Område senest ved udgangen af 
november. Materialet er fremsendt til DS, hvorfor der afventes nærmere. Dog aftalt at Bibbi og 
Mette rykker for svar, hvis ikke der er indkaldt til møde inden udgangen af september. 

 

Fremtidige bestyrelsesmøder: 

Det drøftes hvad vi kan gøre for at sikre bedre deltagelse ved møderne og det er aftalt, at vi I 
2016 vil holde 1 i Jylland, 1 på Sjælland og 2 på Fyn. Vi vil endvidere forsøge at arrangere det, 
således at møderne kan afholdes på de dage, hvor der i forvejen er indkaldt til TR møde (ikke 
alle medlemmer er TR, men det vil alligevel ramme størstedelen). 

Næste møde er d. 16.12.15. Mødet vil primært være hygge/juleafslutning – men naturligvis 
også evaluering af temadagene samt andre evt. aktuelle emner.  


