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REFERAT 
 

Kredsbestyrelsesmøde 
d. 7. juni 

Kl. 9:00 – 15:00 
Mødet afholdt på Hotel Scandic, Kolding 

 

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 X  

Linda Holst X  

Lone Ellegaard Christensen X  

Søren Lønborg Kristiansen  X 

Tina Lorenzen Skjøth X  

Charlotte Søgaard X  

Britta Hedegaard  1.supl X  
 

  

1.2 Godkendelse af referat fra mødet 
• 18 marts 

Godkendt 

  

 



 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden 
- Dagsorden godkendt 

  

1.4 Referat af FU 
• 26. marts: Der er nævnt DEA i referatet – DEA, som arbejdsgiverorganisation og 

medlemskab af SL for medarbejderne under en DEA-OK uddybes. 

• 16. april 

• 29. april 

• 17. maj 

• 28. maj 

  

Et KB medlem, der også er FTR – efterlyser, at der huskes at give information til FTR, 

når Kredskontoret viser sig i kommunen. 

- Ved aktiviteter, der omfatter en hel arbejdsplads eller alle socialpædagoger i 

kommunen, så vil kredskontoret tilstræbe at informere. Ved enkelt 

sager/personsager vil der ikke altid blive informeret om. 

- Aktuelt er der en proces i gang i de 4 sønderjyske kommuner omkring 

merrituddannelse, hvor processen er meget hurtig løbende 

- Som udgangspunkt tilstræbes det at samle op på TR-udvalgsmøderne omkring 

tiltag, der er til gensidig orientering 

 

 

1.5 Meddelelser 
- Finn orienterer omkring graviditet og sygemelding med graviditetsgener ved en 

af konsulenterne. Der er ansat Ulla Grønborg, erfaren sagsbehandler fra TL – 

hun var ledig grundet interne organisationsændringer i TL. I den forbindelse er 

der lavet interne ændringer i telefonbetjening og i sagsbehandlingen. 

Ulla er ansat i et barselsvikariat i minimum 1 år 

- Finn orienterer om at personalet og de valgte var på et to-dags 

personaleseminar i sidste uge, omkring genstart efter corona nedlukning 

  

 

2. Lukket møde 
  

3. Sager til behandling 
 

 3.1 Sagsfremstilling: Generalforsamling 
Som forberedelse til den kommende Generalforsamling er der en del punkter der 

skal behandles 

1. Forslag til valg af dirigent 

2. Mundtlig beretning – form og indhold 

3. Indledning til skriftlig beretning 

4. Den skriftlige beretning 1. behandling 

5. Indkomne forslag 

6. Fremtidigt arbejde 1. behandling 

7. Budget 2022 (under pkt. 6.2) 



 

 

8. Kandidatur  

 

FU vil på mødet gennemgå de forskellige punkter og der lægges op til at KB 

kommer med bemærkninger og kommentar. Der er udarbejdet et notat omkring 

dialogmøderne og FU lægger op til en drøftelse om dialogmøderne skal være del 

af den politiske beretning, eller om dialogmøderne efterhånden er så fast en del 

af driften, at møderne ikke skal fremhæves 

KB skal drøfte om der skal sendes indkomne forslag til behandling på GF 

Det kan meddeles, at Kredsens mangeårige kritiske revisor ikke ønsker at 

genopstille. 

 

Generalforsamlingen holdes på Hotel Rødekro kro, torsdag d. 14. oktober kl. 

16.00, med indskrivning fra kl. 15.30. 

KB mødes til frokost kl. 13.00 og holder et kort KB-møde forud for selve 

generalforsamlingen 

 

 
Bilag: 

• Indledning til det skriftlige materiale 

• Udkast skriftlig beretning 

• Notat dialogmøder 

 

Indstilling: 

• FU indstiller til at KB vælger at der skal være to dirigenter og at KB peger 

på egnet dirigent valg 

• FU indstiller til at KB behandler det skriftlige materiale og kommer med 

forslag/kommentar til det fremtidige arbejde. 

• FU indstiller til, at KB kommer med et indkomne forslag: hvor at størrelsen 

på KB og antallet af frikøbte fastholdes i det nuværende niveau og at GF i 

2022, afholdes som en temageneralforsamling 

 

 
Behandling: 
1. FU foreslår at der peges på to dirigenter, Gert Due og Mette Marhauer fra 

kreds Østjylland  

2. Forslag til emner i den mundtlig beretning: på trods af corona – nået 30 

arbejdspladsbesøg; afgørelsen grænsedragning på familieplejeområdet. Men 

der skal ikke være gentagelse af det, der allerede står i den skriftlige 

beretning.  

Kritikpunkterne har været, at den mundtlige beretning har været for lang – 

evt. knække den over og lave et lille videoindlæg med noget af indholdet. 

Forslag om grafisk facilitering 

3. Indledning til skriftlig beretning: ingen bemærkninger 

4. Notat omkring dialogmøderne, der er forskellige holdninger – på den ene side 

bør ikke vedlægges vil give for meget læsestof – på den anden side, så 

dokumenteres det overfor medlemmerne SLs arbejde i kommunen.  

5. Indkomne forslag: Tema GF og størrelse/antal af KB/frikøbte – ingen 



 

 

bemærkninger 

6. Fremtidigt arbejde: FH – hvordan prioriteres arbejdet i de 3 lokale 

sektioner/kommune udvalg (Fokus på mangle/uddannelse af 

socialpædagoger). Lederne – Lokalt lægger vi os op ad det fremtidige 

arbejde vedtaget af lederlandsudvalget. Fokus på socialpædagogisk 

faglighed og uddannelse – i tråd med landsdækkende kampagne fra SLc 

(rekrutterings problematik – attraktive arbejdspladser/arbejdsvilkår). 

Uddannelse – Uddannelsen er under revision, derfor med. Samt 

efteruddannelse på UC Syd for vores medlemsgrupper. TR- Der er tiltag der 

skal afprøves, ej gjort under corona. Kan der holdes hybrid TR-møder? 

Verdensmål – holde fokus på de tre udvalgte, og ikke inddrage yderligere. 

Organisering – tænkes ind meget bredt, og på specifikke områder/indsatser. 

Arbejdsmiljø – arbejdsmiljø og faglighed går (forsat) hånd i hånd. I tråd med 

udrulning af kongresdokumenterne. Vi er socialpædagogerne – afventer 

forberedelse/behandlingen på kongrestema dagene. Familieplejerne – 

overenskomstkravet og grænsedragning, samt organiseringsopgave. 

Efteruddannelse. Lokal løndannelse – udarbejde en lokal løn strategi i 

forhold til HBs lønstrategi 

7. Kandidatur: Finn: Genopstiller formand/HB. Jacob: Genopstiller FS. Britta: 

Genopstiller KB. Poul: Genopstiller FS/HB. Christian: Genopstiller KB. Inge: 

Overvejer. Charlotte: Genopstiller KB. Linda: Genopstiller KB. Jeannette: 

Genopstiller KB/HB. Lone: Overvejer. Jesper: Genopstiller ikke til KB. Mona: 

Genopstiller til KB+ Kredskassere. 

Der skal gerne opfordres blandt kollegaer om at stille op, så der kommer en 

fuldtallig KB 

 

 
Beslutning: 
Ad 1: KB tilslutter sig forslaget om Gert og Mette, som dirigenter 

Ad 2: Det vil være FU, der på baggrund af drøftelse i KB, udarbejder den 

mundtlige beretning. 

Ad 3+4: Beretningen godkendes og FU kan arbejde videre med korrekturrettelser 

og en aktuel politisk indledning. Der var enighed om, at notatet om 

Dialogmøderne ikke vedlægges, men at det er et godt internt notat. Der kan 

uddybes fra det i den mundtlige beretning. 

Ad 5: KB godkender forslaget om de indkomne forslag 

Ad 6: KB tilslutter sig forslagene til det fremtidige arbejde 

Ad 7: KB har tilkendegivet deres kandidatur 

 

 

 3.2 Sagsfremstilling: Evaluering af brug af virtuelle møder 
Under Corona nedlukning har kredsen benyttet sig af virtuelle møder. Dels har 

alle kredsbestyrelsesmøderne været afholdt virtuelt og dels har kontakten til TR 

og FTR været virtuelt. 

Ret hurtig under nedlukningen blev der etableret en tæt kontakt med kredsens 

FTR, hvor der blev afholdt jævnlige møder. FU har deltaget i TR-netværksmøder, 

der blev afholdt hyppigere end vanlig. 



 

 

Der er under nedlukningen blevet afholdt 2 virtuelle TR-møder og en 

Personalepolitiks konference. 

I øjeblikket har en enkel af kredsens kommuner, stramme restriktioner for deres 

medarbejder i forhold til møder i arbejdstiden, der ligger uden for 

kommunegrænsen. 

Samtidig med det kan vi formodentlig forvente, at der vil komme sporadiske 

nedlukninger i fremtiden, der kan forhindre deltagelse i et af kredsens 

arrangementer 

 
Bilag: 
Ingen bilag 

 

Indstilling: 

FU indstiller til KB drøfter effekten af virtuelle møder og om det er noget der skal 

forsættes med 

 
Behandling: 

- Hybrid er en god mulighed – både set i lyset af verdensmål, samt i forhold 

til at minimere transporttid. F.eks. KB på teams hver 3. gang – eller i 

forhold til dagsorden 

- Kredsen imødekommer allerede ønske fra arbejdspladser om at holde 

hybrid-TR-valg-møder. Med både fysisk fremmøde og med kollegaer på en 

virtuel forbindelse 

- Bekymring omkring arbejdsmiljø – hvis mødet foregår virtuelt, kan man 

måske få planlagt for meget på samme tidspunkt 

- Der er tekniske udfordringer ved lyden 

- Evt. holde KB-møderne hybride, hvis man ikke kan deltage grundet enten 

nedlukning eller kun deltage delvis 

- Et KB møde med lille dagsorden, hvor der er brug for KBs 

- Der bør ligge en konkret vurdering om mødet er egnede til en virtuelle 

form/ hybrid form 

- Hybrid møder kan være teknisk udfordrende – men vi må prøve det af 

- Kredskontoret vil blive opgraderet på de tekniske installationer 

- Den personlige tilstedeværelse kan være udfordrende ved de virtuelle 

møder 

- Bange for at der vil være TR, der ikke vil/må deltage i fysiske møder, når 

muligheden for virtuel deltagelse foreligger 

  

Beslutning: 
Det skal vurderes i den konkrete sag, om mødet er egnet til et virtuelt møde.  

Brug af virtuelle eller hybrid TR-møder skal drøftes med alle TR i forbindelse med 

efteråret 2-dags TR-træf 

 

 

 3.3 Sagsfremstilling: Samarbejde med Kreds Lillebælt 
Internt i SL er der nedsat en pulje, som kredsene kan søge midler fra. Formålet 

er at udarbejde et større samarbejde kredsene imellem. 



 

 

Formandskabet i kreds Sydjylland har mødtes med formandskabet i Kreds 

Lillebælt og drøfte hvilket samarbejde der kan forestilles. Der er planlagt et nyt 

møde primo juli. 

Finn og Poul vil give en orientering omkring hvilke samarbejdspunkter Kredsen 

ser 

 
Bilag: 
Ingen bilag 

 

Indstilling: 

FU indstiller til KB kommenter på orienteringen og eventuel kommer med forslag 

til hvilket samarbejde KB ser 

 

 
Behandling: 

- Finn indleder punktet og supplere med, at man fx kunne overveje 

muligheden for at foreslå en ansætte af en socialrådgiver på tværs af 2-3 

kredse til varetagelse af sygdomssager/sociale sager 

 
Beslutning: 
KB bakker op omkring samarbejdet med kreds Lillebælt 

 

   
   

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

Ønsker der andre punkter behandlet meddeles dette ved mødet start 
 

 4.1 5.2: Budgetforudsætninger og rammer 2022 

Kommentar fra KB: 

Et trælst dilemma. 

Umiddelbart er der tilslutning til at fastholde kontingentniveauet, men det giver 

økonomiske problemer for kredsene i fremtiden. Man kan overveje om, der skal 

gøres op med den måde vi får tilført særtilskud på. Det kan være en overvejelse 

værd, om man i stedet skal fastsætte et niveau for særtilskud, som vil gøre det 

nemmere for kredsene at lave budgetter. 

 

 

 4.2 5.4: Tilbage til medlemmerne 

Kommentar fra KB 

God ide – men kan give kommunikations udfordringer til kommende år, hvor 

midlerne ikke er til det 

Der vil være medlemmer, der ikke oplever at få noget ud af det 

Måske sende pengene retur til medlemmerne – eller gemme pengene til andet 

arrangement eller ting 

Sende pengene ud i kredsene til medlemsarrangementer 



 

 

 

 4.3 5.5: Organiseringsplan for familieplejerne 

Kommentar fra KB 

God ide  

 

 4.4 5.7: Udmøntning Sammen former vi det gode arbejdsmiljø 

Kommentar fra KB 

Der skal tages hensyn til at leder/AMR er medlem af den rette overenskomst 

bærende organisation – dog er der tiltænkt et hvervningspotentiale blandt de 

ledere, der ikke er medlem 

 

 4.5 5.10: Opfølgning på OK -21 

Kommentar fra KB 

Tages til efterretning 

 

   

5.  Sager fremkaldt af udviklingen 
  

6. Økonomi 
 6.1 Sagsfremstilling: 

Der skal jf. HB cirkulære udarbejdes budget regulering efter hvert 
kvartal 
Regnskab for 1. kvartal til gennemsyn og forslag til budget regulering. 

Mona vil på mødet gennemgå ændringerne 

 
Bilag: 
Budget 1. kvartal  

 

Indstilling: 

FU indstiller til at KB tager gennemgangen til efterretning og tilslutter sig 

ændringerne 

 
Behandling: 

- Mona gennemgår budget ændrings forslagene og dvæler ved den særlige 

feriegodtgørelse, der er svært at forud se.  

Posten afhænger af om medarbejderne holder ferie eller ej – og justeres i 

den forbindelse løbende op/ned i løbet af året 

Vi kommer til at forholde os til posten på kommende møder. 

- Fra 2022 vil posten formodentlig udjævne sig til tidligere års niveau 

 
Beslutning: 
KB godkender ændringerne 

 



 

 

 

 6.2 Sagsfremstilling: Budget 2022 
Udkast til budget 2022 er til 1. behandling. Mona vil på mødet gennemgå 

budgetforslaget 

 
Bilag: 
Udkast til budget 2022 

 

Indstilling: 

FU indstiller til at KB behandler forslaget 

 

 
Behandling: 

- Mona gennemgår budgetforslaget og gennemgår de udfordringer der kan 

være ved at fremskrive – dels i forhold til indtægterne/særlige tilskud og i 

forhold til at medarbejder kommer tilbage fra barsel/overlap  

- Refusionsdelen vil formodentlig også være anderledes næste år 

- Afventer HBs behandling der endelig fastlægger kontingent og dermed 

budgetforudsætning for den medlemsafhængige del af indtægt for 2022 

- KB bemærker at budgetlægningen er udfordret og virker uigennemskuelig 

 
Beslutning: 
KB godkender budgettet for 2022 

  

7. Tema - udgår 
  

8. Kommunikation til omverden – herunder hjemmesiden 
  

9. Orientering 
 Referater fra sektions- og udvalgsmøder 

• TR udvalget 

• Pædagogisk udvalg 

• Senior udvalg 

• Familieplejenetværk 

• Ledersektionen 

  

Høringssvar Vejen kommune 

Artikel om synliggørelse af den socialpædagogiske kernefaglighed 

 

 

m.v.h. 

Finn Harald Rasmussen 

Kredsformand 

Anne-Dorthe Jeppesen 

Kontorleder 

 


