
 
 
 

Referat fra ordinær generalforsamling i 
Faggruppen af Socialrådgivere i Kriminalforsorgen 

den 3. november 2011 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens mundtlige beretning 
3. Økonomi 
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 
6. Evt. 

 
 
 
Ad 1: 
Anne Bundgaard blev valgt som dirigent. 
Lotte Thomsen blev valgt som referent. 
 
 
Ad 2: 
Formand Jeppe Ellegaard aflagde mundtlig beretning: 
 
Bestyrelsen har siden overgangen fra landsklub til faggruppe, som fandt sted i november 2010, brugt en del 
tid på at finde sit ståsted. 
Der har været afholdt tre bestyrelsesmøder i faggruppen. Det har fra starten været klart, at der ikke var nogen 
væsentlig økonomi, og bestyrelsen har derfor ansøgt – og fået bevilget – kr. 20.000 fra Aktivitetspuljen. 
Bestyrelsesarbejdets primære indhold har ud over at arrangere temadag og generalforsamling dags dato været 
at besvare forskellige høringer. Der er i det forgangne år blevet besvaret ca. 20 høringer.  Det har været 
vanskeligt at forholde sig til og kommentere noget i alle de høringer, vi har fået, og derfor er der høringer, 
hvor bestyrelsen ikke har haft noget at tilføje det, der var beskrevet bl.a. fra DS’s side. 
Det har været bestyrelsens opfattelse, at faggruppen afløste den gamle landsklub. Bestyrelsen har derfor haft 
en idé om, hvad den ville beskæftige sig med.  
Der har dog været en del uro fra de af faggruppens medlemmer, der er lederorganiseret, og derfor var det 
nødvendigt at tage bestik af dette også, og bestyrelsen indbød herefter næstformand i DS, Ulrik Frederiksen, 
til et møde, hvor han orienterede bestyrelsen om, hvad der var en faggruppes typiske område, og hvordan 
bestyrelsesarbejdet kunne vægtes. Imidlertid har dette også betydet, at en del af de bestyrelsesmedlemmer, 
der er på valg ikke har ønsket at genopstille, da faggruppebestyrelsens arbejde/formål var noget andet en det, 
de mente, de gik ind til. 
Det er bestyrelsens oplevelse, at det har været et lidt turbulent første år for Faggruppen, men vi er meget 
stolte over og tilfredse med den store tilslutning til dagen i dag.  
… 
Formandens beretning godkendes. 
 



 
Der ytres ønske om et højere informationsniveau og mere synlighed fra faggruppen. 
 
Der forespørges, hvorvidt høringer/høringssvar evt. vil kunne fremlægges på faggruppens hjemmeside. 
 
 
Ad 3: 
Foreløbigt statusregnskab udleveres, gennemgås og godkendes. 
 
 
Ad 4: 
De to indkomne forslag vedrørende DfK’s seniorpolitik samt frikøb af tillidsrepræsentanter drøftes kort, og 
det vurderes, at disse hører hjemme til drøftelse/behandling i TR-kredsen, hvorfor forslagene bortfalder . 
 
 
Ad 5: 
Bestyrelsen har drøftet, hvorvidt antallet af bestyrelsesmedlemmer bør nedsættes fra 6 til 4 medlemmer. 
 
Valgt til bestyrelsen (for 2 år): 
Lene Vester Madsen, SF Nyborg 
Tue J. Rossau, KiF Syd- og Sønderjylland 
Suppleant Katrine Mørk, Afd. for Samfundstjeneste 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 
Formand Jeppe Ellegaard, KiF Fyn 
Næstformand Louise B. Ishøj, KiF Kbh. 
Jane M. Nielsen, KiF Midt- og Vestsjælland 
Suppleant Morten Olsen, KiF Østjylland 
 
 
Ad 6: 
Spørgsmålet om muligheden for dækning af transportudgifter for medlemmer af faggruppen i forbindelse 
med faggruppens arrangementer rejses i DS’s Hovedbestyrelse af Jeppe Ellegaard som medlem heraf. 


