
Referat af generalforsamling i faggruppen  
Døgninstitutioner og Opholdssteder afholdt den 22. marts 2017 i 
Fredericia 
 
 

1. Valg af dirigent 
Signe Storminger-Dalgaard, Godhavn 
 

2. Valg af referent 
Ann Jensen, Dyssegården 

 
3. Bestyrelsen beretter 
Vi fortsætter med at lave en alternativ formandens beretning, hvor vi deler beretningen 
mellem bestyrelsesmedlemmerne.  
 
Dorte beretter, at vi har haft mange gode timer og primært med at planlægge årets 
faggruppekursus. Obligatoriske 3-4 møder, hvor en gang har været i KBH med DS, hvor vi 
har talt med Henrik Egelund Nielsen, som kommer i morgen.  
 
Ambitioner for 2018:  
Hanne fortæller, DS har gang i at opkvalificere faggrupperne – hvordan kan vi bruge dem 
og hvad kan vi gøre for at få folk mere fagligt engageret. Det betyder to 
bestyrelsesmedlemmer er inviteret på kursus/uddannelse af DS til maj for at kunne blive 
styrket som bestyrelsesmedlemmer.  
 
Hanne har deltaget i en dag for faggrupper – hver faggruppe havde 1-2 
bestyrelsesmedlemmer repræsenteret. 
 
Der er lavet et skriftligt oplæg til vores hjemmeside, som præsenterer vores faggruppe 
bedre. Næste skridt er, at det sendes ind til DS. 
 
Vi har også en vision om at kunne tale flere fagpolitiske sager på vegne af vores børn og 
unge. 
 
Sidste år havde vi besøg af journalist Janne Tynell, som gerne ville støtte os i at blive mere 
synlige som faggruppe. Det var planen dengang, at nogle af vores input vil komme i 
fagbladet, og der har nu været en konkret henvendelse fra fagbladet ift. vores udsagn om, 
at vi får de unge anbragt meget sent og sagerne er blevet meget komplekse.  
 
Der har været høringer igennem det seneste år på ny lovgivning, som vi har givet 
tilbagemeldinger på, når det har været relevant. Men vi har ikke tid til i bestyrelsen til at 
svare på alle høringer, så vi sender også ud til mailingslisten (så opfordring til man får 
meldt sig til).  
 
Afslutningsvis gør vi opmærksom på vores gruppe på FB – Gruppen af socialrådgivere på 
opholdssteder og døgninstitutioner. Her kan man b.la. networke. 

 
4. Aflæggelse af regnskab 

Helene fremlægger regnskabet i Pias fravær. 
 
Der er et kalkuleret underskud, da vi fortsat prioriterer at være tilstede hvert andet år 
på socialrådgiverdagene – vi fører underskuddet med over til næste års budget.  

 



Pia har søgt aktivitetstilskud, og vi har denne gang fået 23.000,- kr. i tilskud til vores 
oplægsholdere – og Bente og Caroline giver os en god pris i forhold til de andre, som vi 
hiver ind.  
 
Det er bestyrelsens vurdering, at regnskabet er acceptable.  
 
Regnskabet er godkendt. 

 
5. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg til bestyrelse 
Ann genopstiller ikke.  
 
Nyt bestyrelsesmedlem blev valgt: 
Trine Tolstrup, Fonden Bo-Selv Herning, trine@bo-selv.dk, 24758030 

 
To nye suppleanter blev valgt: 
Monica Ferdinand Tækker, Nødebogård, monica.ferdinand.taekker@regionh.dk, 
48400481 
Anne Klemmed Meldgaard, Thorshøjgård, akm@thgmail.dk, 24900893 

7. Evt.  
5 bestyrelsesmedlemmer er på valg næste år. 
 
Bestyrelsen kigger på om det er muligt at organisere valg/genvalg på en mere 
hensigtsmæssig måde, så ikke alle er på valg samme år, samt når vi konstituerer os 
efter denne generalforsamling. Bestyrelsen må dog konstatere at det ikke er nemt at 
styre, når folk opsiger/skifter stillinger og går ud af bestyrelsen før tid. 
 
Referent  
Ann Jensen 
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