Referat af generalforsamling, afholdt på Fredericia Vandrerhjem og
Kursuscenter den 16. marts 2016
1. Valg af dirigent
Signe Storminger-Dalgaard, Godhavn
2. Valg af referent
Ann Jensen, Dyssegården
3. Bestyrelsen beretter
Ingen traditionel formandsberetning, men vi fortæller alle lidt.
Vi har været på Socialrådgiverdage 2015 – bestyrelsens ophold betalt af faggruppen. Vi
afholdte reception.
Derudover møder i bestyrelsen i løbet af året 2 gange i Odense, 1 gange i Kbh og en
gang online møde. Fokus har været på at planlægge dette faggruppekursus. Vi fortæller
om de udfordringer, der har været med at få oplægsholder mv. til en god pris.
Vi fortæller om mødet i Kbh som foregik dec. 2015. Fokus var mest på info og drøftelse
af Sverigesmodellen samt hvordan kan vi blande os mere i debatterne ”derude”.
Som sagt har vi afholdt endnu et af vores bestyrelsesmøder online, som sparer en tur
til Odense. Det er med fokus på at spare.
Ellers ikke så stor efterspørgelse på os – 5 linjer i Socialrådgiveren, hvor Hanne udtalte
sig if. med ny socialminister.
Der har også været høringer i løbet af året. Den seneste om ny
magtanvendelsesbekendtgørelse – som bliver til voksenansvar. De bliver sendt rundt
på mail med info om hvem man skal respondere til, så medlemmer skal tjekke op på
om de er på denne liste, hvis ikke de har modtaget noget.
4. Aflæggelse af regnskab
Pia fremlægger regnskabet.
Der er et kalkuleret underskud, fordi vi deler socialrådgiverdagene over 2 budget år.
Bestyrelsen er tilfredse med regnskabet.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse
2 nye bestyrelsesmedlemmer er valgt:
Helene Marianne Faxø, Hvidborg behandlingshjem fao@hvidovre.dk tlf.28243181
Susanne Lindbæk, Stutgaarden, suli@stutgaarden.dk 61 31 35 91
De øvrige der genopstiller er genvalgt, Dorthe, Pia og Hanne
2 nye suppleanter er valgt:
1. Jette Lading Mortensen, Østervang (Holstebro),
jette.lading.mortensen@holstebro.dk 20 71 57 17

2. Monica Ferdinand Tækker, Nødebogård, monica.ferdinand.taekker@regionh.dk,
48400481
7. Evt.
Ideer til næste års faggruppekursus:
Neopsykologi
Susanne Freitofte
Knud Helborn
John Zeuten
Skovgaarden
Bo Møhl, psykolog – Selvskadende adfærd
Rune Kappen, psykolog fra Aarhus universitet – selvkontrol hos børn og unge –
hvordan kan det opøves så de får mere styr på deres liv.
Kender vi en socialrådgiver – Lars Uggerhøj?
Familiebehandling
Magtanvendelser og psykiatri
Samarbejde med kommuner generelt – er der noget med KL vi skal kombinere og
vinkle – Lasse fra Furesø kommune?
Børnerådet
Redbarnet
Børneadvokaten – Gry
Børns vilkår
Netværksinddragelse
Bent Hovgaard
SFI

