
Generalforsamling faggruppen for socialrådgivere i Kriminalforsorgen den 07.11.14 

Dagsorden til generalforsamling  

Velkomst til årets generalforsamling  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent  

3. Godkendelse af referat fra generalforsamling den 29. maj 2013  

4. Bestyrelsens beretning  

5. Regnskab 2013  

6. Indkomne forslag  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

8. Faggruppens fremtidige arbejde – herunder forslag til oplæg i år 2015  

9. Evt.  

 

Ad 1. Irene Moen Søndergaard 

Ad 2. Linda Lilholt 

Ad 3. Referatet blev godkendt. 

Ad. 4. Formad Ditte Nygaard fortalte om det første 1½ år i faggruppen. Bestyrelsen har 
bestået af fire medlemmer. Høringer der er svaret på:  

Høringssvar over udkast til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, våbenloven, Lov 
om Politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf mv.. 

Håndtering af den påvirkede klient 

Kommentar til betænkning nr. 1545. Straffelovrådets anbefalinger vedr. lovområdet i forhold 
til afvikling af samfundstjeneste. 

Endvidere har flere journalister haft kontakt for at høre hvad der sker i kriminalforsorgen 
generelt.  

 Der har været afholdt et fyraftensmøde den 23. oktober 2013 og så har der været bragt en 
artikel i fagbladet foråret 2014 med formand Ditte Nygaard, bestyrelsesmedlem Mette 
Westergaard Knudsen, CSU repræsentant Bibi Myrhøj og lederen i Odense afdelingen,  Jette 
Christensen omkring socialrådgiverens rolle i reorganiseringen. 

Faggruppen har rettet kontakt til DS vedr. Bibi Myrhøj og hendes arbejde i CSU. Bibi er frikøbt 
4 timer til dette arbejde. 



Bestyrelsen efterlyste flere medlemmer der kunne hjælpe med besvarelser af høringer og kom 
med forslag om at dette kunne imødekommes ved at man tilmeldte sig en mailliste. Samtidig 
var der overvejelser omkring alle i faggruppen skulle orienteres om hvilke høringer bestyrelsen 
modtog og hvad fagruppen svarer til de forskellige høringer. 

Ad. 5. Kasserer Irene Moen Søndergaard fremlagde budgettet. Irene oplyste at faggruppen 
har en årlig bevilling på 50.000 kr. Der er i løbet af året blevet brugt penge til fyraftensmøde, 
mad og kørsel. 

Temadagene på Knudsens Gaard er søgt og bevilliget i aktivitetspuljen ved DS. 

Ad. 6. Ingen indkomne forslag. 

Ad. 7. Irene Moen Søndergaard trækker sig. 

Mette Westergaard Knudsen (Nyborg Statsfængsel) – genopstiller og blev valgt. 

Ditte Nygaard (KIF Østjylland) – genopstiller og blev valgt 

Tina Martiena (Nyborg Statsfængsel) – genopstiller og blev valgt 

Bibi Myrhøj (KIF Sydsjælland)  – valgt 

Charlotte Juhl-Hansen (KIF Nordsjælland) – valgt 

Louise Ejdrup Hansen (KIF Østjylland) – valgt 

Linda Lilholt (Nyborg Statsfængsel) – valgt 

Ad. 8. Ift. fremtidig arbejde opfordres medlemmerne til at forslag sendes på mail til 
bestyrelsen.  

Ad. 9. Der er et fremadrettet ønske om at referat til godkendelse og budget fremsendes i 
invitation til generalforsamling. 


