
 
Faggruppen Fagbevægelsens Socialrådgivere 
Referat fra bestyrelsesmøde i Odense den 30. oktober 2018 
 
Deltagere; 
Kim Lyhne, Peter Dentov, Rikke Helk, Lisbeth Byg, Stine Pallisgaard og Helle Secher. 
 
Kort præsentationsrunde eftersom der er indtrådt to nye medlemmer i bestyrelsen – 
Velkommen til Peter og Stine. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt… 
 

2. Konstituering af bestyrelsen 
Rikke er valgt formand. 
Lisbeth fortsætter som kasserer men forventer at der er en anden der overtager til den næste 
valgperiode… 
Kim Lyhne, Ditte Marie Plovmand, Lisbeth Byg, Stine Pallisgaard, Peter Dentov og Helle Secher 
er ordinære bestyrelsesmedlemmer. 
Vi underskriver referatet fra Generalforsamlingen og rundsender dagens referat til underskrift 
– dette skal Lisbeth bruge til Arbejdernes Landsbank for at fortsætte med at have adgang til 
kontoen. 
Rikke beder om at oplysningerne tjekkes på hjemmesiden – at Stine, Peter og Ditte Marie via 
det link der fremsendes – uploader billeder. 
 

3. Opfølgning på generalforsamlingen 
Det fungerede godt med lagkage-gennemgang af økonomien – det vil vi nok bruge igen. 
 

4. Kommende aktiviteter i faggruppen 
Fyn-Faggruppen arbejder på en temadag der skal afholdes i marts 2019. Vi afventer svar om 
tid og pris. 
Vi har set på flere mulige steder og tager stilling til placeringen, når vi har fået en 
tilkendegivelse af tid og pris fra advokaten. 
 
Vi efterlyser at der er flere der arrangerer temadage… Der er en aktivitetspulje der kan søges 
og vi har midler i faggruppen derudover… 
Rikke sender en påmindelse ud i maillisten – eller blot relevante emner der kunne være 
spændende til en temadag… 
 

5. Kommende bestyrelsesmøder. 
Møde tirsdag den 26. februar 2019 i Køge. 
Møde torsdag den 13. juni 2018 i Århus 
 

6. Evt. 
Vi skal til generalforsamlingen næste gang, tale om ændringer i vedtægterne i forhold til 
hvorfor vi har suppleanter og bestyrelsesmedlemmer samt hvorfor der står i vedtægterne at 
dagsorden for generalforsamlingen skal fremsendes til HB når de ikke er interesserede i at få 
den… 



Vi gennemgår den liste vi har fået fra DS vedrørende ikke-relevante medlemmer og er enige 
med Søs Ammentorp at disse medlemmer bør slettes af vores faggruppeliste. 
 

Referent Helle Secher 


