
 
 

1. 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Socialpædagogerne Østjylland 
Fredag den 12. juni 2020 

 

Til stede: Gert Landergren Due, Mette Marhauer Thomsen, Sara Ellesøe Hansen, Yasmeen 

Hollesen, Line Hundebøll, Erik Borring, Dorthe Mortensen, Dorte Maarslet Kristensen, Martin 

Astrup Dam, Anders Ransby, Peder Appel Würtz, Villy Nielsen og PLS repræsentant Thora 

Birkedal Pedersen 

 

Afbud: Monica Taasti, Jack Ahrendt Kistrup 

 

Referent: Jette Boel 

 

 

 
1. Formalia 
 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

1.2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 22. april 2020 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2. Drøftelsespunkt 
Politisk indsatsområde – Vi er Socialpædagogerne, kommunikation der virker 

Gert indledte punktet med at byde politisk konsulent Rasmus Jørgensen velkommen. Rasmus 

præsenterede FU’s forslag til prioriteringer i forhold til henholdsvis antallet og takten i 

nyhedsmails og sociale medier. Vi har lavet nogle eksempler på korte videoer, som hver især 

omhandler temaer, som giver et kort teaser i forhold til hvad man skal være opmærksom på, 

når man for eksempel indkaldes til en sygesamtale m.v. 

 

Bestyrelsen er enig i prioriteringerne og tilkendegav, at de korte videofrekvenser er rigtig 

gode. Videoerne kan også være hjælpsomme for TR, som dække et større geografisk område 

og flere matrikler. 

 

FU arbejder videre med en ny kommunikationspolitik. 

 

3. Behandlings- og beslutningspunkter 
 

3.1. Hovedbestyrelsesmødet den 16. juni 

5.4. Budgetforudsætninger og rammer 

Mette fremlagde punktet, og Gert uddybede. Det er indstillet til hovedbestyrelsen at 

kontingentet reguleres med 5 kr. 

5.5.1. Kongres 2020 i lyset af Corona 

Det indstilles, at kongressen afvikles som oprindeligt planlagt, dog med de forskellige 

restriktioner og forudsætninger, som lægger sig ind over rammerne i disse tider. 

5.5.2. Kongresbeslutning og kongrestemaer 

Indstillingen til politikpapiret om fortsættelse af Vi er Socialpædagogerne 

Er OK. 

Indstillingen til politikpapiret om Vi former det gode arbejdsmiljø. 

Gert: Der mangler en tydelig beskrivelse af vores forpligtelser i forhold til indsatsen, Gert 

indsender et forslag til tilføjelse til papiret. 

5.5.3. 1. behandling af skriftlig beretning 



 
 

2. 
 

Gert: Vi savner, at der står mere om kredsenes bidrag. Det ville være et godt signal, at 

beretningen indeholder noget om samarbejdet forbund og kredsene imellem og eksempler 

herpå. 

5.5.6. 1. behandling af PLS i vedtægterne 

Mette ridsede historikken op, og dermed baggrunden for forslaget til vedtægterne 

5.5.7. Antal kongresudvalg og sammensætning 

Udvalget vedr. fremtidig virksomhed: FU indstiller, at Gert er kredsens repræsentant 

Udvalget vedr. det organisatoriske: FU indstiller, at Mette er kredsens repræsentant 

Bestyrelsen er enig i indtillingen. 

 

3.2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 

Mette fremlagde budgetopfølgningen for 1. kvartal. FU indstiller, at vi regulerer lønbudgettet 

på baggrund af bestyrelsens beslutning om at ansætte en politisk konsulent. Bestyrelsens 

besluttede at afsætte lønmidler til ansættelsen i januar måned. Der foreslås herudover ingen 

reguleringer. 

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og dermed også forslaget til reguleringen. 

 

3.3. Generalforsamling 23. september 2020 

Vi har ved en fejl ikke afsat bestyrelsesmøde i august måned til 1. og 2. behandling af 

generalforsamling. Det er en forudsætning for, at vi rettidigt kan indkalde til 

generalforsamlingen (4 uger før i henhold til vedtægterne), at vi skal behandle budget 2021. 

 

Der indkaldes og afholdes derfor ekstraordinært bestyrelsesmøde den 17. august kl. 15.00 – 

17.00, hvor vi skal behandle og beslutte budget 2021. Mødet afholdes i LO Aarhussalen. Giver 

mødet anledning til rettelser, vil 2. behandling blive skriftlig. 

 

Den tilsendte tidsplan og dagsorden for generalforsamlingen blev godkendt. 

 

Vi har spurgt Søren Sørensen, formand for HK Privat Østjylland, om han vil være dirigent på 

generalforsamlingen. Det vil han gerne. 

 

Kongrestemaerne vil indgå med en ultra kort proces, vi spørger Frank Iversen om han vil være 

proceskonsulent. Frank har sagt ja. 

 

3.4. Indstilling til valg af 2 delegerede og 2 suppleanter til A-kassedelegeretmødet 

FU indstiller genvalg af Mette og Anders som delegerede og genvalg af Martin som suppleant, 

FU indstiller valg af Monica som suppleant i stedet for Steffen, som ikke længere er medlem af 

bestyrelsen. 

Bestyrelsen er enig i indstillingen. 

 

3.5. Kongres den 10. – 12. november 2020 

Er behandlet under punkt 3.1. 

 

3.6. Evaluering af Projekt Arbejdsmiljø 

Afrapporteringen er sendt ud til bestyrelsen. Bestyrelsens evaluering: 

Det har været et super godt projekt med en rød tråd, og det har været velstruktureret. 

Bestyrelsen er enige om, at det var en rigtig god beslutning. Formålet med at sætte AMR i 

fokus og fremmelse af dialogen på arbejdspladserne er lykkes. 

 

De fremadrettede tilbud til AMR – et ikke færdigredigeret hæfte er sendt ud. 

I bilaget fremgår nogle af de overvejelser, som FU har gjort sig i forhold til fremtidige tilbud til 

AMR. Ud over disse har FU overvejet, om vi skal tilbyde gruppeudviklingssamtaler til AMR 

hvert andet år, eller om vi skal tilbyde, at en af temaeftermiddagene skal udvides til et 

heldagsmøde. 
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Bestyrelsen pegede på heldagsmødet, som den bedste løsning. 

 

3.7. Projekt ”mød os på halvvejen” 

Sara fremlagde punktet. FU har tænkt at gennemføre projektet i slutningen af august – starten 

af september måned. 

Bestyrelsen er enig i, at det stadig er en god ide, og at det giver rigtig god mening at komme 

rundt. 

 

 

4. Orienteringspunkter 

 
4.1. OK21 

Gert orienterede om forhandlingerne om at udsætte OK forhandlingerne. 

 

4.2. De to virtuelle medlemsarrangementer 

Vi har i samarbejde med kreds Midt- og Vestjylland udbudt to virtuelle foredrag. Et med 

Tommy Krappe og et med Svend Brinkmann 

 

Vi fik løst udfordringen i forhold til video og webinar løsningen med foredraget med Svend 

Brinkmann. Foredraget med Tommy Krappe foregik med en løsning på kreds Midt- og 

Vestjyllands hjemmeside. 

 

Vi har nu det meste udstyr til at kunne afholde fremtidige webinarer og til at optage 

videofrekvenser. Der mangler dog noget udstyr for at have et fuldt setup. Formandsforum skal 

drøfte, hvorvidt kredsene kan samarbejde yderligere om webinarer fremover. 

 

4.3. Kredsen ud på arbejdspladsen (KUPA) 

Mette: Hæftet med tilbud om temaoplæg er nu færdigt, og vi arbejdere videre med det, og 

med kommunikationen om tilbuddene. 

 

4.4. Status på kredskontoret 

Jette gav en kort status på kredskontoret. 

 

4.5. Samarbejdet med PLS Aarhus 

Sara orienterede. 

 

 
5. Eventuelt 
Intet. 

 


