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Referat 
 

Kredsbestyrelsesmøde 
3. februar 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 X  

Linda Holst X  

Lone Ellegaard Christensen X  

Søren Lønborg Kristiansen X  

Tina Lorenzen Skjøth X  

Charlotte Søgaard Wollesen  X 

1. suppl. Britta Hedegaard X  
 

  

1.2 Godkendelse af referat fra mødet 
- godkendelse af referat fra mødet d. 14. december 2020  

- referatet er godkendt 

  

 



 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden 
- dagsorden er godkendt 

  

1.4 Referat af FU 
- 15. december 

- 7.-8. januar 

- 15. januar 

- 26. januar 

 

Der er spurgt ind til en dispensationssag og en sag om TR valg på et sted, hvor 

medlemmerne ikke mente at den demokratiske proces var udfordret grundet 

coronarestriktioner/3 hold skift.  

- De to sager bliver uddybet. Debatten omkring TR valg drøftes og om det evt. 

skal medføre forslag om ændringer omkring de generelle valgreglerne jf. 

vedtægterne.  

Der skal orieneres mere om muligheden omkring elektronisk valg overfor TR. 

Desuden er forholdene omkring medlemsportalen også nævnt. 

  

1.5 Meddelelser 
Aktuelle corona situation og konsekvenser for kredsens virke 

- Smittetrykket er på vej ned, men der er stadig generel 

nedlukning/restriktioner. Enkelte arbejdspladser har været ramt af Corona – 

der har været god gang i debatten omkring vaccinatinsplanen, og meget har 

været uklar/ulogisk omkring borgernes rækkefølge i vaccinationudrulningen, 

hvilket vi fra kredsens side har løftet ind i Forbundshuset. 

- Kun 3 kommuner har ønsket at gøre brug af aftale om at kunne flytte rundt på 

medarbejder – har ikke hørt at aftalen bliver brugt særlig meget 

- Kreds kontoret er stadig lukket og medarbejderne/valgte arbejder hjemmefra. 

Der er ved at være en generel træthed blandt de ansatte i forhold til at være  

hjemme. 

- Alle arangementer holdes også virtuelt indtil videre 

  

2. Lukket møde 
  

3. Sager til behandling 
 

 3.1 Sagsfremstilling: Arbejdsgrundlaget 
FU har nu gennemgået Arbejdsgrundlaget på baggrund af sidste KB mødes 

drøftelser og har lavet nyt afsnit om FH og tilføjelser til øvrige punkter anført 

med rødt. 

Finn vil på mødet komme med en indledning omkring Arbejdsgrundlaget, 

hvorefter at KB-medlemmerne sendes ud i virtuelle grupperum til drøftelse af 

Arbejdsgrundlaget. 

 

For at vi kan få mest ud af drøftelserne, bedes du, som KB medlem 

1. At have læst arbejdsgrundlaget igennem 



 

 

2. Noteret dig, hvilke emner du finder mest interessant at drøfte/udfolde 

3. I gruppedrøftelsen være med til at finde de emner der giver mest energi 

og drøfte dem med din gruppe 

4. Tilbage i plenum – hver gruppe fremlægger hvilke emner de har drøftet 

og om der er andre tiltag end de beskrevne, der kunne være relevant 

5. Skulle du have kommentar eller spørgsmål til emner der ikke er blevet 

berørt, samles der op til sidst 

 

Bilag: 
Arbejdsgrundlaget 

 
Indstilling: 
FU indstiller til at KB deltager i gruppedrøftelserne og kommer med kommentar 

til Arbejdsgrundlaget 

 
Behandling: 

- Interessevaretagelse: et anliggende for hel KB eller kun FU? 

- Bruge borgernes historie i interessevaretagelse 

- For og imod segment opdeling i forbindelse med arrangementer - 

privatlivet kan hindre deltagelse i aftenarrangementer 

- Kan verdensmålene bruges i organiserings øjemed – især de unge er 

optaget af målene 

- Organisering i forhold til de unge – sparringsgruppe og opringning 

betyder noget 

- TR´s rolle i at få organiseret på arbejdspladsen – udfordrignerne for TR 

med flere matrikler. Der ligger en god pjece til dialog med ikke-

medlemmer 

- Bruge kommende OK-forhandling til at få ikke-medlemmer til at medle 

sig ind 

- For at få fat i de unge – folde begrebet solidaritet ud til også at 

omhandle retfærdighed 

- Samarbejde med AMR, som ikke er SLér – hvordan skabes der 

samarbejde på tværs af organisationer – bør tilføjes som et punkt til 

arbejdsgrundlaget 

- Vi får ikke fortalt alle mellemregningerne når der tales om organisering i 

alt. Helt konkret hvad er der gjort 

- Invitere almindelige medlemmer ind, for at få udbredt ”Vi er 

Socialpædagogerne”.  

- Bruge vores medlemmer til at fortælle dagligdags historier – eller at de 

deltager på TR møder for at få indsigt i TR-arbejdet 

- Vilkår og aflønning af AMR er vigtig 

- Det store potentiale i at få organiseret det private område og social 

dumping 

- FH er så nyt – vi håber på at det bliver godt 

- Det har været godt at have haft FTR med til dialogmøderne 



 

 

- Ny tænke medlemsarrangementer – oplæggene kunne være virtuelt 

også – f.eks. at et Esbjerg arrangment kan ses på storskærm andre 

steder 

- Vigtigt at der også bliver taget hensyn til de erfarne TR 

 
 
Beslutning: 
FU tager bemærkningerne til efterretning og implementere det i det videre 

arbejde 

 

 

 

 

 

 3.2 Sagsfremstilling: Kommissorium Sparringsgruppe 
I Arbejdsgrundlaget lægges der op til at KB nedsætter et udvalg til at 

undersøge/varetage de unge medlemmers interesse. 

FU har udarbejdet et kommissorium for udvalget, Jacob vil på mødet fremlægge 

punktet 

 

Bilag: 
Kommissorium Sparringsgruppe 

 
Indstilling: 
FU indstiller til at KB kommer med kommentar til kommissorium, og godkender 

at udvalget sættes i gang. Ligeledes indstilles der til at KB brainstormer på en 

mere mundret titel på udvalget, og at der blandt KB medlemmerne er et 

medlem, der vil indgå i udvalget. 

 

Behandling: 
- Jacob og Christian udpeges til at være i udvalget 

- Medlemmer til sparringsgruppen skal indkredses –tips modtages gerne 

- FU udvælger medlemmerne ud fra de intresserede der melder sig til 

- Forslag om at udvalget skal have et budget på kr. 5.000 

 
Beslutning: 
Men ovenstående bemærkninger godkendes kommissorium for udvalget. 

 

 

 

 

 3.3 Sagsfremstilling: Planlægning af GF 2021 
Forberedelserne til generalforsamling 2021 er så småt startet og i den 

forbindelse har FU udarbejdet en Masterplan for forberedelserne. 

 

Bilag: 
Masterplan GF 2021 



 

 

 
 
Indstilling: 
FU indstiller til at KB godkender masterplan for GF 2021 og kommer med de 

første tanker om den skriftlige og mundtlige beretning 

 
Behandling: 

- De to kongres dokumenter kommer til at være del af det fremtidige 

arbejde 

- FH samarbejdet, organisering, uddannelses området, 

TR/Lederne/AMR/Familieplejerne 

- Er dialogmøderne del af det fremtidige arbejde eller er det ved at være 

del af driften, da det har været et tilbagevende emne de sidste år? 

- Hele børne/unge området er under eftersyn fra regeringens side – 

hvilket kan få afledte effekter – ligeledes psykiatriplanen 

- Huske at få det annonceret i Socialpædagogen 

 

 
Beslutning: 
KB tager gennemgangen til eftereretning og der arbejdes videre med det 

forberedende arbejde op til GF. 

Der opfordres til at KB til næste gang overvejer emner til det fremtidige arbejde 

 

 

 

 3.4 Sagsfremstilling: Kommunalvalg 2021 
FU har udarbejdet en Masterplan for tiden op til det kommende kommunalvalg 

 
Bilag: 
Masterplan KV 21 

 
Indstilling: 
FU indstiller til at KB tager masterplanen til efterretning og at KB drøfter 

hvordan vi kan få gjort medlemmerne aktive i forhold til det kommende valg 

 
Behandling: 

- Spændende valg, hvor der er udskiftning i en del kommuner på 

borgmesterposten 

- Der ydes ikke partistøtte – hverken i SL eller i FH 

- Den centrale strategi er at der skal være uddannet personale på det 

specialiserede område 

 
Beslutning: 
KB tager masterplane til efterretning 

 

 

   



 

 

4. Hovedbestyrelse 
 Punkter fra Hovedbestyrelsens dagsorden til behandling eller 

orientering. Ønsker der andre punkter behandlet meddeles dette ved 
mødet start 

 4.1 Status på OK 21 

KB Kommentar:  

Bliver der behov for at KB mødes og drøfter forslag til Ok-forlig, vil der blive 

indkaldt til virtuelt møde 

 

 4.2 Medlemstilfredshedsundersøgelse 2021 

Kommentar fra KB: 

Utilfredshed med at skulle betale for en lokal kreds undersøgelse 

 

 

 4.3 Suppleringsvalg Etisk udvalg 

Kommentar fra KB: 

Tages til efterretning 

 

 

5.  Sager fremkaldt af udviklingen 
 

  

6. Økonomi 
 6.1 Sagsfremstilling: Udvalgsbudgetter 2021 

På året først KB møde forholder KB sig til detaljebudgettet for kredsens 

forskellige sektioner og udvalg. 

 

Mona vil på mødet gennemgå bilaget 

 

Bilag: 
Sektions- og udvalgs budget 2021 

 
Indstilling:  
FU Indstiller til at KB godkender og tager budgetterne til efterretning 

 
Behandling: 

- Der lægges op til at seniorsektionen mødes virtuelt ind imellem 

- Budgettet for Fokus på faget er tilbage på niveau før de særlige tilskud 

satte ind 

 
Beslutning: 
KB godkender budget fordelingen 

 

   
  

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 

 


