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KÆRE MEDLEM  
AF SOCIALPÆDAGOGERNE  
SYDJYLLAND
DET ER BLEVET TID TIL DEN ÅRLIGE  
GENERALFORSAMLING I KREDS SYDJYLLAND.
På sidste års generalforsamling blev det, traditionen  
tro, besluttet at generalforsamlingen i 2022 afholdes  
som en temageneralforsamling. 

Inden temadelen er der nogle formelle punkter jf.  
dagsordenen, som generalforsamlingen skal behandle.  
Regnskabet for 2021 og budgettet for 2023 skal formelt 
godkendes.

Derudover vil der være suppleringsvalg da vi mangler 
suppleanter til både kredsbestyrelsen og kongres- 
delegationen. Interesserede er meget velkomne til  
at kontakte mig for at høre nærmere til opgaven som 
suppleant.

Kredsbestyrelsen håber at se dig og dine kolleger  
til en god debat og hyggeligt samvær.

Med venlig hilsen
På vegne af kredsbestyrelsen

FINN HARALD RASMUSSEN  
Kredsformand

DAGSORDEN
VELKOMST.

01. Valg af dirigent.
02. Valg af referent.
03. Valg af stemmetællere.
04. Kredsens regnskab for 2021
05. Indkomne forslag.
06. Budget for 2023
07. Suppleringsvalg af suppleanter til kredsbestyrelse  

og kongressen efter præsentation af kandidater.

Herefter introduktion til temamøde.

DET PRAKTISKE
STED: Musikhuset, Havnegade 18, 6700 Esbjerg
HVORNÅR: Onsdag d. 28. september kl. 16.00-20.30
INDSKRIVNING: fra kl. 15.30

Materiale til generalforsamlingen kan du finde på 
www.sl.dk/sydjylland.

Du kan få dækket dine transportomkostninger ved 
bilkørsel i forbindelse med generalforsamlingen, 
hvis du tager passagerer med. Det er en forudsæt-
ning for udbetaling, at det registreres, hvem du har 
haft som medpassagerer til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen suspenderes midler- 
tidigt i forbindelse med fællesspisning. Hvis  
du ønsker at deltage i fællesspisningen, skal  
du tilmelde dig senest fredag 23. september  
via www.sl.dk/sydjylland eller pr. mail til  
sydjylland@sl.dk.

FORSLAG TIL DIRIGENT
Kredsbestyrelsen foreslår Mette Marhauer som 
dirigent på generalforsamlingen

METTE MARHAUER, 
Faglig sekretær i Socialpædagogerne Østjylland
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FORRETNINGSORDEN  
&TEMAMØDE
FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

01. Generalforsamlingen åbnes af formanden,  
som leder valget af dirigent.

02. Dirigenten påser, at generalforsamlingen er indkaldt  
i henhold til vedtægterne og er beslutningsdygtig.

03. Dirigenten forestår generalforsamlingens  
godkendelse af forslag til forretningsorden.

04. Stemmetællere må ikke være kandidater til valg.

05. Medlemmer tildeles ordet i den rækkefølge,  
de har indtegnet sig hos dirigenten.

06. Dirigenten kan bryde tale rækken, såfremt et  
medlem ønsker at afgive en kort bemærkning  
eller ønsker ordet til forretningsordenen.

07. Dirigenten eller et medlem kan stille forslag om  
diskussionernes afslutning straks eller med de  
indtegnede talere.

08. Dirigenten kan foreslå begrænsning af taletiden. 
Et sådant forslag skal godkendes af general- 
forsamlingen.

09. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemme- 
flertal. Ved valg til enkeltposter kræves dog absolut  
flertal.

10. Ændringsforslag til et stillet forslag skal fremsættes 
inden afslutningen af drøftelserne om forslaget.  
Er der stillet flere forslag til samme sag, sættes  
alle forslag under afstemning.

11. Forslagsstillere kan få ordet for en afsluttende  
bemærkning.

12. Tvivlsspørgsmål, som ikke kan afgøres i henhold  
til denne forretningsorden, afgøres af dirigenten.

13. Forslag til ny dirigent sættes straks under  
afstemning, som ledes af formanden.

KREDSBESTYRELSEN HAR I ÅR VALGT  
TEMAET, OMSORGSTRÆTHED. 

Det koster at skulle leve  
sig ind i udsatte og trauma-
tiseredes liv på daglig basis. 
Alligevel kan de færreste nok 
forestille sig et arbejde som  

socialpædagog uden empati og omsorg. Men 
”compassion” og egenomsorg kan gøre det 
nemmere at være i det, lyder budskabet for 
oplægsholder Anne-Mette Sohn Jensen, pæd-
agog, forfatter og cand. pæd. Hun kommer og 
holder sit oplæg på vores generalforsamling.

Når man arbejder som socialpædagog, putter 
man omsorg i alt. Vi vil de her mennesker det 
bedste og har et stort håb om, at de flytter sig 
derhen, hvor vi og de ønsker det. Men vi har ikke 
uendelige mængder af omsorg og empati. Derfor 
er det helt afgørende at være bevidst om, at vi 
skal fyldes op for at have noget give af, siger hun.

Anne-Mette Sohn Jensen har kredset om emnet 
omsorgstræthed og egenomsorg, siden hun blev 
uddannet pædagog i 2013 og efterfølgende læste 
en kandidat i pædagogisk psykologi.

Hun beskriver med egne ord, hvordan hun alle- 
rede under egne praktikker kunne mærke, hvor 
følelsesmæssigt involveret hun blev af arbejdet. 
Samtidig var der ret mange udfordringer med 
hendes yngste dreng, der har autisme, som 
belastede hende. Gennem sin uddannelse fik hun 
en masse redskaber og faglig viden, men kunne 
se, at hun var nødt til at finde ud af, hvordan hun 
passede på sig selv for ikke at blive ramt af  
omsorgstræthed.
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2021 2023

REGNSKAB 2021 REV. BUDGET OPR. BUDGET

INDTÆGT

Org. Tilskud  -7.156.750 -7165000 -7.288.000 -7.312.000

Grundtilskud  -653.000 -653.000 -653.000  -666.000

Akutfond  -990.400 -911600 -951.000  -966.000

Særlig tilskud / indsats  -437.000 -437.000 -292.000 -109.000

I ALT  -9.237.150  -9.166.600 -9.184.000  -9.053.000

UDGIFT - FAGLIGT OMRÅDE

Løn/ansættelse/arbejdsplads forhold  119.365  100.000  175.000  175.000

TR  758.892  800.000  800.000  800.000

Kommunikation/social faglig uddannelse  12.096  20.000  20.000  20.000

UDGIFTER - ORGANISATORISK OMRÅDE

GF/Kongres  135.576  100.000  100.000  100.000

KB/FU  160.706  130.000  130.000  130.000

Sektioner/udvalg  51.755  90.000  80.000  80.000

FH  96.404  93.000  93.000  95.000

Medlemsmøder  183.481  200.000  200.000  200.000

Tilskud medlemmer/repræsentation  9.127  25.000  25.000  25.000

DRIFT

Løn  7.113.535  7.009.000  7.248.000  7.700.000

Drift af kontor, lokaler  532.871  520.000  590.000  530.000

UDGIFTER I ALT  9.173.808  9.087.000  9.461.000  9.855.000

OVERSKUD/UNDERSKUD  -63.342  -79.600  277.000  802.000

REGNSKAB 2021 //  FORSLAG TIL BUDGET 2023

Overført pr. 1.1.2021 -2.145.259

Årets resultat -63.343

Formue pr. 31.12.2021 -2.208.602

Forventet resultat pr. 31.12.2022  523.600 

Forventet resultat pr. 31.12.2023  802.000 

Overført pr. 1.1.2024 -883.002 

(minus betyder indtægt/overskud)


