
Faggruppen Døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge 

Referat af generalforsamling for socialrådgivere ansat på døgninstitutioner 

og opholdssteder for børn og unge. 

Dato: 13. marts 2014 kl. 19.30 

Sted: Fredericia Vandrehjem og kursuscenter, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia. 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

Signe Stormiger-Dalgaard, Godhavn 

 

2. Valg af referent 

Ann Jensen, Drosthuset Dyssegaarden 

 

3. Formandens beretning 

Dorthe beretter fra året 2013 frem til d.d. Se vedlagt bilag. 

 

4. Aflæggelse af regnskab 

Pia aflægger regnskab, herunder budget for næste år. Se vedlagt bilag. Regnskabet 

godkendes. 

 

5. Indkomne forslag: 

 

Vedtægtsændringer! 

 Medlemmer har 1. prioritet på kurset – ikke medlemmer (andre faggrupper, 

studerende, passive medlemmer) kan deltage, såfremt der er plads og til fuld 

pris.  

 

3 forskellige forslag drøftes – 1 forslag vedtages med 16 stemmer ud af 25. 

 

Forslag vedtaget: Medlemmer af DS faggruppen af socialrådgivere på døgninstitutioner og 

opholdssteder har 1. prioritet på kurset – ikke medlemmer (andre faggrupper organiserede i 

egen forhandlings berettigede organisation med samme funktioner, studerende og passive 

medlemmer) kan deltage, såfremt der er plads og til fuld pris. 

 

  

6. Valg til bestyrelse: 

 

7. Eventuelt: 



Hvad gør vi/kan vi gøre for bedre sammenhæng og faglighed i samarbejdet med 

kommunen? Vi drøfter videre under hyggeligt samvær resten af aftenen. 

Ann orienterer om diverse sider på FB – praksiscenter.dk og fremtidens DS samt 

vores egen side! 

Gaver uddeles til de som stopper – Anja og Kim! 

 

Ad 5.  

Indkomne forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest den 5. marts 2014. 

Forslag sendes til dorthe.norlyk@ps.rm.dk.  

 

Ad 6. Nuværende bestyrelsesmedlemmer er 

 

Dorthe Norlyk – på valg 

Maria Buur Nordtorp – på valg 

Pia Kristensen - på valg 

Ann Jensen – ikke på valg 

Kim Heiner-Larsen – genopstiller ikke 

Anja Beknow – genopstiller ikke 

 

Suppleanter: 

Kim er indtrådt i bestyrelsen 

Ulla er fratrådt bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen opfordrer til, at alle overvejer om de vil stille op til faggruppebestyrelsen, som 

består af 5-6 faste medlemmer og suppleanter.  

 

Følgende vælges: 

 

Til bestyrelsen stiller Dorthe, Pia, Maria, Stine og Hanne op. Alle blev valgt. 

 

Hanne Fuglsbjerg, Stegøvej 2 5400 Bogense, 27 50 09 50 hanne@bogense-

heldagsskole.dk 

 

Stine Marie Kamuk, Sønder Lemvej 3 7860 Spøttrup, 20 46 19 41 privat. 41 10 94 

08 Stine@bustrup.dk 

 

Som 1. suppleant stiller Monica op og 2. suppleant stiller Lissi op. 

 

Lissi Balle, Østervangsvej 31 8370 Hadsten, 89 64 25 64 liba@favrskov.dk 

 

Monica Ferdinand Tækker, Kildeportvej 20, Nødebo 3480 Fredensborg, 48 40 04 

81 monica.ferdinand.taekker@regionh.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

mailto:dorthe.norlyk@ps.rm.dk
mailto:hanne@bogense-heldagsskole.dk
mailto:hanne@bogense-heldagsskole.dk
mailto:Stine@bustrup.dk
mailto:liba@favrskov.dk
mailto:monica.ferdinand.taekker@regionh.dk


Dorthe Norlyk  

Formand 


