
 
 

1. 
 

Referat af Teams møde kongresdelegationen Socialpædagogerne Østjylland 
fredag den 2. oktober 2020 

 

Til stede: Gert Landergren Due, Mette Marhauer, Sara Ellesøe Hansen, Line Hundebøll, Dorte 

Maarslet Kristensen, Anders Ransby, Peder Appel Würtz, Yasmeen Hollesen, Erik Borring, 

Dorthe Mortensen, Monica Taasti, Thora Birkedal Pedersen, Ann Minet Andersen, Berit 

Degnebolig Rasmussen, Birgitte Dyreborg Mortensen, Charlotte Pedersen, Dorte Liisberg, 

Dorthe Mortensen, Joy M. Sørensen, June Eichmüller, Lene Møgelvang, Lone Beider, Mette Sig 

Jeppesen, Mia Hedegaard van de Sande, Ole Bergholz Knudsen, Ole Odgaard Bramsen, Trine 

Holm Mikkelsen. 

 

Afbud: Helene Lynøe, Steffen Schreiber Bratbøl, Jack Ahrendt Kistrup, Villy Nielsen. 
 

Referent: Jette Boel 

 

 

 

Indledning til mødet: 

 

Gert bød kongresdelegationen velkommen til mødet. Mette er dirigent på mødet, og indledte 

med at invitere til en præsentationsrunde. 

 

Gert: Kommer vi til kongres i år? Det er et godt spørgsmål, som skal behandles og besluttes 

på hovedbestyrelsesmødet den 8. oktober. Der lægges bl.a. op til, at kongressen kan afholdes 

virtuelt som en endags kongres. Det er en helt ekstraordinær situation, som gør at vi måske 

kommer til at gå på kompromis med vores fremmødedemokrati. Bliver det beslutningen 

kommer den ikke til at danne præcedens. 

 

Der er indkommet forskellige forslag til kongressen, som ligeledes skal behandles på 

hovedbestyrelsesmødet den 8. oktober. Kongresdelegationen blev orienteret om forslagene 

som foreligger på nuværende tidspunkt. 

 

B.la. er der et forslag om, at man ændrer titlen faglig sekretær til næstformand. Forslaget 

giver god mening af flere årsager. Ensartethed i organisationen som i forvejen på forbundsplan 

har titlerne 1. og 2. forbundsnæstformand. Andre organisationer forstår ikke titlen faglig 

sekretær, og som den mest vigtige grund, at valg på vores lokale generalforsamlinger bliver 

skilt ad, så man ikke puljer valg af to faglige sekretærer i et valg. 

 

Der er kommet et forslag som handler om valghandlingerne på generalforsamlingen, som HB 

medlemmerne håber at blive klogere på, på hovedbestyrelsesmødet. 

 

Der er kommet forslag om, at TR valg skal kunne afholdes virtuelt eller ved brevstemmer. Her 

tror vi, at det handler om uenighed om muligheden for at give dispensation for fysisk 

tilstedeværelse i samme rum. Muligheden er allerede til stede. Vi har her i kredsen givet 

dispensation til TR valg for f.eks. regionale arbejdspladser med meget store geografiske 

afstande. 

 

Der kommer givet vis flere forslag. 

 

Vi har et meget vigtigt punkt, nemlig valg til kongresdelegationsledelse. Uanset hvordan 

kongressen bliver afholdt, er det vigtigt, at vi har en kongresdelegationsledelse. Bestyrelsen 

indstiller valg af Sara og Lone. Sara og Lone blev valgt med 100 % opbakning. 

 

Hermed er selve kongresdelegationsmødet afsluttet. 



 
 

2. 
 

Gert spurgte delegationen om, hvordan de oplever os som fagforening derude på 

arbejdspladserne. 

 

Det afstedkom udsagn som: 

 

Man er koblet af fagforeningen når der ikke er en TR på arbejdspladsen. 

Vi savner jer – I skal lave flere videohilsner, nu hvor I ikke kan komme ud til os. 

Hvad med den ”rullende” bus – mød os på halvvejen, det kunne være noget med at komme ud 

med gløgg og æbleskiver – det er snart den tid vi går ind i. 

 

Gert: Vi glæder os til at kunne komme ud igen, det er der slet ingen tvivl om. Vi har lanceret 

dialogmøderne – kredsen ud på arbejdspladsen – og så snart det er muligt, kommer vi meget 

gerne ud til jer. 

 

Gert afsluttede mødet – tak for nu, og I får meldingen om hovedbestyrelsens beslutninger så 

snart mødet er afholdt den 8. oktober. 

 

Næste møde i kongresdelegationen er fastlagt til afholdelse den 30. oktober. 

 

 

 

 

 


