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Referat 
 

Kredsbestyrelsesmøde 
Torsdag d. 18. marts 2021 

Kl. 9:00 – 15:00 
Mødet afholdes virtuelt 

 

 

1. Formalia 
  

1.1 Indkaldt: Deltaget Afbud 

Finn Harald Rasmussen X  

Poul Flack Jensen X  

Jacob Bøegh X  

Mona Køhlert X  

Christian Freund X  

Ingrid Andresen X  

Jeanette Stockholm X  

Jesper Larsen 

- Kom under pkt 4.6 

  

Linda Holst X  

Lone Ellegaard Christensen  X 

Søren Lønborg Kristiansen  X 

Tina Lorenzen Skjøth 

- Gik under pkt 4.6 

X  

Charlotte Søgaard Wollesen X  

Britta Hedegaard  1.supl  X 
 

  

 



 

 

1.2 Godkendelse af referat fra mødet 
- Godkendelse af referat fra mødet d. 3. februar 

- Referatet er godkendt 

  

1.3 Godkendelse af dagsorden 
- Dagsorden er godkendt 

- Det blev påpeget at dagsorden kom sent ud i forhold til selve mødet. Dette 

beklager FU, det er heller ikke i orden i henhold til forretningsorden. Dette vil FU 

selvfølgelig efterleve, men det har været det muliges kunst denne gang. 

  

1.4 Referat af FU 
Referat fra FU  

- d. 9. februar 

- d. 24. februar 

- d. 12. marts + 15. marts 

 

Ingen kommentar til FU referaterne 

  

1.5 Meddelelser 
- Finn orienterer omkring OK 21 og at afstemningen er i gang. 

- Medlemsmøde om Ok 21 d. 21.3. på Teams 

- En af konsulenterne er gravid, med forventet termin ultimo september. 

Desværre er hun så påvirket af graviditets gener, at hun er fuldtidssygemeldt i 

øjeblikket. Det har betydet at der slås et barselsvikariat op, med forventet 

tiltrædelse 1. juni eller før, hvis muligt 

- Vi har i kredsen i 2019 afholdt en kernefaglighedskonference, med stor succes. 

Der har tidligere været forslag om at det skulle gentages i 2021. FU vurderer 

ikke at det skal være i 2021, og vil komme med en sagsfremstilling omkring de 

økonomiske betragtninger på et kommende møde. 

- 1. maj. Bliver afholdt virtuelt via FH. FU vil komme med en lille hilsen på FB 

- Corona vaccinationerne er ved at blive udrullet bland medarbejder og borgere – 

alligevel holder kredsens stadig aktiviteterne på stand by. Derfor udskydes 

seniorernes årsmøde og ledersektionen skal forholde sig til om GF i 

ledersektionen skal afholdes og hvordan det skal gøres her under corona 

- Kredsen har en praktikant i øjeblikket, der arbejder med to spørgeskemaer i 

forhold til ligestillings problematikker 

  

2. Lukket møde 
  

3. Sager til behandling 
 3.1 Sagsfremstilling: generalforsamling 2021 

 

I forhold til Masterplan for generalforsamling ligger første udkast til den skriftlige 

beretning nu klar til gennemsyn. Desuden skulle KB have set på første udkast til 

budget 2022 – men FU vurdere, at der er så mange ubekendte faktorer, at det 

ikke ville være et retvisende budget der kan fremlægges på nuværende tidspunkt 



 

 

 
Bilag: 
Masterplan GF 2021 

Første udkast til beretning 

 

Indstilling 
FU indstiller til at KB drøfter den skriftlige beretning og kommer med forslag til 

ændringer eller tilføjelser. Ligeledes indstiller FU til at KB tager redegørelsen 

omkring proces med budget 2022 til efterretning og afventer juni mødet til 

behandling af budgettet 

 
Behandling: 

- Finn indleder: Det foreløbige materiale til den skriftlige beretning skal 

gennemskrives igen, og skal ikke være så staccato, samt rent tidsmæssig 

bør beretningen være bagud skuende 

- Meget udførlig og lang – spørgsmål om beretningen skal være så lang, 

samt bagud skuende hel til forrige periode 

- Vigtigt at den mundtlige beretning ikke bliver en gentagelse af den 

skriftlige beretning.  

- Der skal ikke være gentagelser fra den gamle beretning, kun der hvor det 

giver mening i forhold til forståelsen af denne periodes politiske arbejde 

 

- Fremtidige arbejde: Beskrevet i referatet fra sidste møde – ud over de 

punkter, så bør dialogemøder ikke være del af det fremtidig arbejde. 

Møderne er et værktøj i forhold til det politiske arbejde. 

Løn vil også være et punkt, i forhold til ny lønstrategi 

 

- Budget 2020 er simpelthen for usikker i forhold til de tal, som foreligger 

p.t. 

- I forhold til masterplanen bør KB forholde sig til evt. at genopstille: Finn, 

Poul (+HB), Jacob, Mona, Jeannette (+HB), Tina, Charlotte, Christian  -

Ingrid er ikke hel afklaret endnu 

- Umiddelbart efter KB mødet i juni vil der være en deadline i forhold til at 

sende motivation for at genopstille ind til kredsen, så det kommer med i 

det skriftlige materiale, som sendes ud til alle medlemmer. 

 
Beslutning: 
Med de ovenstående bemærkninger tager KB drøftelsen til efterretning og FU 

arbejder videre med forberedelserne af GF materialet 

 

 

 3.2 Sagsfremstilling: TR Evaluering 
 

På baggrund af TR-aktiviteterne i 2020 er der udarbejdet en TR evaluering. Efter 

hvert arrangement er der udsendt et evalueringsskema og svarene er samlet op 

efter hvert møde og behandlet i FU. 

KB vil blive præsenteret for en samlet evaluering – ligeledes føres der statistik 



 

 

over deltagelsen og det fremgår også af materialet, hvor aktiv TRérne har været. 

 

Poul vil på mødet gennemgå evalueringen og det vil være muligt at spørge ind til 

indsatserne 

 
Bilag: 
PP: TR-evaluering 2020 

Eftersendes under mødet: Individuel evaluering af de 3 TR/FTR aktiviteter der har 

været i 2020 

 

Indstilling: 
FU Indstiller til at KB forholder sig til evalueringen og stiller spørgsmål og forslag 

til det fremtidige arbejde inden for TR-området 

 
Behandling: 

- Poul gennemgår evalueringen  

- Der er planlagt en kontakt til FTR i forhold til de TR, der ikke har deltaget i 

kredsens aktiviteter 

- 2020 har været et mærkeligt år – måske man ikke skulle lave den hel 

store udredning ved de TR, der ikke har deltaget 

- Tilgangen til de TR, der ikke har deltaget, vil være undersøgende 

- På et kommende TR-udvalgsmøde drøftes hvordan FTR skal ”registrere” 

deltagelsen på de lokale TR-netværksmøder 

 
Beslutning: 
KB tager gennemgangen til efterretning 

 

 

4. Hovedbestyrelse 
 Punkter fra Hovedbestyrelsens dagsorden til behandling eller orientering. 

Ønsker der andre punkter behandlet meddeles dette ved mødet start  
 

 4.1 HB punkt 5.2: Budget kontrol 4. kvartal 2020 

 

Kommentar fra KB: 

Tages til efterretning 

 

 4.2 HB punkt 5.3: Årsregnskab 2020 

 

Kommentar fra KB: 

Tages til efterretning 

 

 

 4.3 HB punkt 5.4: Finansiering af kredsrapporter ved Medlemsundersøgelsen 2021 

 

Kommentar fra KB: 

Tages til efterretning 



 

 

 

 

 4.4 HB punkt 5.5: Medlemskalender for 2022 

 

Kommentar fra KB: 

Tages til efterretning – 2021 kalender skal helst distribueres via TR, alternativt 

sendes til familieplejerne/medlemmer uden TR/seniorer 

 

 

 4.5 HB punkt 5.7: Valg til Faglige Seniorer 

 

Kommentar fra KB: 

Tages til efterretning 

 

 

 4.6 HB punkt: 5.9: Strategi for kommunal- og regionsvalg 2021 

 

Kommentar fra KB: 

Tages til efterretning 

Relevante emner – et yderligere tema er også fuldtids ansættelse. Materialet 

omkring fagudlærte/ufaglærte efterlyses  

 

FU skal til KB møde i juni udarbejde en plan for den lokale indsats i forhold til 

kommunalvalg 

 

 4.7 HB punkt 5.10: Temakonferencen 1.-2. juni 2021 

 

Kommentar fra KB: 

Et fysisk møde er klart at foretrække. 

Der er forskellige holdninger – hvis vi udskyder til efteråret, er det slet ikke 

sikkert, at det bliver muligt at mødes alligevel. 

Der er en klar holdning, at hvis Temakonferencen skal være virtuelt, så skal det 

ikke fordeles på to dage 

 

   

5.  Sager fremkaldt af udviklingen 
  

6. Økonomi 
 6.1 Sagsfremstilling: Regnskab 2020 

Regnskab 2020 er færdig. Gennemgået og godkendt af kredsens kritiske revisor 

Ejgild Kristen 

Mona vil på mødet gennemgå regnskabet og det er muligt at stille spørgsmål ind 

til regnskabet 

 
Bilag: 
Revisor udarbejdet Regnskab 2020 

Regnskab 2020 – indeholdende revideret og oprindelig budget 2020 



 

 

Noter til regnskab 

 

Indstilling: 

FU Indstiller til at KB tager regnskabet til efterretning 

 
Behandling: 
Mona gennemgår regnskabet 

 
Beslutning: 
KB tager gennemgangen til efterretning 

  

7. Tema 
  

8. Kommunikation til omverden – herunder hjemmesiden 
  

9. Orientering 
 Referater fra sektions- og udvalgsmøder 

• TR udvalget 

• Pædagogisk udvalg 

• Senior udvalg 

• Familieplejenetværk 

• Ledersektionen 

  

m.v.h. 

Finn Harald Rasmussen 

Kredsformand 

Anne-Dorthe Jeppesen 

Kontorleder 

 


