
Referat Generalforsamling for faggruppen Døgninstitutioner og 
opholdssteder for børn og unge 

 

Dato: 14. marts 2018 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Signe Storminger-Dalgaard, Godhavn 

2. Valg af referent 

Ann Jensen, Dyssegården. 

3. Bestyrelsen beretter 

Dorthe Formand, været i bestyrelsen siden 2005 

Anne Melgaard, ind suppleret i efteråret, da Susanne gik på barsel. Valgt at fortætte i 
bestyrelsen. 

Pia Kristensen, kasser. 

Helene Faxø, været med i 2 år – genopstiller i år. 

Hanne genopstiller ikke.  

Derudover Trine som er sygemeldt – ikke på valg.  

Der er en gave til os alle – en bog der handler om at være anbragt i 50 og 60´erne i Danmark. 
Forfatteren har doneret dem til faggruppen og institutionerne - 100 eksemplar. Værsgo at tage 
et par stykker med hjem 

Året er brugt til planlægning af faggruppekursus. Møder 4 gange og et møde i KBH hos DS. 
Helene er kommet i en arbejdsgruppe om investeringsmodeller, men den er ikke igangsat 
endnu.  

Talte meget om tilsynets rolle på mødet i DS i KBD – Geografisk bredt repræsenteret i 
faggruppebestyrelsen. 

Dorthe har deltaget i interview hos Mette fra DS om investeringsmodeler og serviceloven. 

To har været på Faggruppeuddannelse. 

Bestyrelsen har fået en ide: 

Danmarkskort og sætte post it på – i alt 200 medlemmer i faggruppen – vi er 30 i dag – hvor 
er de andre 170? Tage billede af kortet og læg det ind på vores gruppe på FB. En ide er, at vi 
videregiver info om de socialrådgivere vi kender, som ikke er med i vores gruppe på FB. 



Forslag er at synliggøre de lokale netværksgrupper også på FB gruppe. 

Hvordan kan vi bedre lede efter hinanden blev drøftet.  

Formålet på hjemmesiden er nu beskrevet – vi har været foruden i mange år. Tak til Hanne for 
dette arbejde.  

Deltagelse på Socialrådgiverdagene – afholdte reception som vanlig og havde god kontakt til 
børne- og unge faggruppen. Tak til dem der kom fobi. 

Kasser Pia har søgt om midler i DS da Januscentret sidste år var dyre og fik 21.000 – også 
søgt i år og fået god støtte af DS. Der kommer mere under aflæggelse af regnskab. 

4. Aflæggelse af regnskab 

Se vedlagt bilag fra DS om økonomi.  

Afleveret ca. 18.756 retur sidste år (fået 21.000 i støtte). Mistet overblik.  

Indtægt fra DS ift. medlemmer ca. 42.000 og derudover deltagerindtægt på dette kursus.  

Udgifter – vandrehjem, møder, kørsel og forplejning og socialrådgiverdage (når der er penge 
kommer bestyrelsen afsted). I år en gratis plads pga. workshop.   

I år 2018 fået ca. 18.000,- kr. til oplæg v/ Jens Arentzen.  

Dejligt med hjælp fra DS til økonomistyring.  

5. Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag.  

6. Valg til bestyrelse: 5 på valg og 4 genopstiller. Farvel til Hanne. Der mangler 1 til bestyrelsen 
og to suppleanter. 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer er: 

Dorthe Norlyk – på valg og genopstiller - valgt 

Pia Kristensen – på valg og genopstiller - valgt 

Hanne Fuglsbjerg – på valg og genopstiller ikke 

Helene Faxø – på valg og genopstiller - valgt 

Trine Tolstrup – Ikke på valg 

Anne Klemmed Meldgaard – på valg 

Suppleanter: 

Monika Ferdinand Tækker 



Anne Christine Svanborg, Godhavn opstiller og valgt til bestyrelsen! (tlf:24850072 og 
42406751, ac@godhavn.dk) 

Dorthe Fjellerad, Elvergården i Næstved opstiller som suppleant og valgt. (tlf: 22789292 
dorthe@fjellerad.com) 

Maja Rasmussen, Ørnehøj opstiller og valgt til suppleant (tlf: 29266647  
majarasmussen81@gmail.com) 

7. Evt. 

Intet til evt.  

 

mailto:ac@godhavn.dk
mailto:dorthe@fjellerad.com
mailto:majarasmussen81@gmail.com

	Referat Generalforsamling for faggruppen Døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge

