
Referat af generalforsamling torsdag den 31. august 2017 
Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling (findes på hjemmesiden) 
3. Formandens beretning ved Tutte Friis 
4. Regnskab og budget ved kasserer Tove Kjeldgaard 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
7. Evt. 
 
Ad.1.: Valg af ordstyrer og referent 
Christina Mütze Balle er valgt til ordstyrer og Anne Printz til referent 
 
Ad.2.: Referatet fra sidste generalforsamling er godkendt 

Ad.3: Formandens beretning v. Tutte Friis.  
Findes på hjemmesiden; www.socialraadgiverne.dk 
 
Kommentarer til beretningen:  
- Poul Erik Rask Pedersen orienterer omkring arbejdsgrupperne vedr. forløbsprogrammerne, savner 
kommunale rådgivere i grupperne.  
- Drøftelse af det dalende antal deltagere til seminaret. Der peges bla. på en bekymring omkring 
deltagelse fra andre faggrupper, som f.eks. bunder i at sygeplejersker "overtager" vores opgaver, da de 
kan uddanne sig til socialsygeplejersker. Skal de overhovedet deltage eller er det ok, når vi mangler 
deltagere? Baggrunden for manglende tilmeldinger er bla. begrundet i travlhed i afdelingen og økonomi. 
Mange socialrådgivere får ikke søgt seminaret. Fra region hovedstanden er der kun 1 ud af 20 der har 
søgt. Deltagerne stillede spørgsmålene "hvordan kan vi lave mere reklame - via facebook eller andet; skal 
der overvejes om seminariet kun afholdes hvert 2. år". Der fremkommer desuden forslag om evt. at slå os 
sammen med andre faggrupper omkring seminar/temadag 
- Der peges på, at det er godt med et emne til seminaret, som er generelt/ bredt for børne- og 
ungedomspsykiatrien. Dog fremhæves styrken også i, at vi mødes i vores lille "niche".  
-Positive tilbagemeldinger til bestyrelsen omkring arbejdet med seminaret og deltagelse i debat osv.  
 

Ad.4.: Regnskab og budget ved kasserer Tove Kjeldgaard.  
Gennemgår regnskabet for 2016 - indtægterne og udgifterne. Vi kom ud med et overskud. Overskuddet 
returneres til DS. Forklaringen på overskuddet drøftes. Budgettet for 2017 gennemgås.  
 

Ad.5.: Ingen indkomne forslag 

Ad.6.: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

http://www.socialraadgiverne.dk/


På valg fra bestyrelsen er Tutte Friis og Dorte Faaborg Jensen, som vælges for to år samt suppleant, som 
vælges for ét år. Tove Kjeldgaard, Anne Printz og Dorte Schmidt Jørgensen er ikke på valg. 
 
Valgt: Tutte Friis og Anette Fosgerau bestyrelsesmedlem, suppleant Mia Grabski Maae. 
Da der ikke længere er bestyrelsesmedlemmer fra Region Hovedstaden, Sjælland og Syd - besluttes at 
vælge kontaktpersoner fra disse regioner, som kan kontaktes for drøftelser eller videreformidling af 
information.  
Kontaktpersonerne bliver; Christina Mütze Balle - Region Sjælland, Susanne Morrah Bille - Region 
Hovedstaden og Vivi Nygaard Nissen - Region Syd. 
 

**Der rettes en stor tak til de to afgående medlemmer, - Dorthe Faaborg og Christina Mütze Balle. 

Ad.7. Evt.: 
Der efterspørges, om der på deltagerlisten kunne blive tilføjet afsnittet/ specialet på deltagerne, da listen 
i højere grad efterfølgende vil kunne bruges til networking. 
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