
 
 

1. 
 

Referat af Teams bestyrelsesmøde i 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 

 

Afbud: Jack Ahrendt Kistrup, Villy Nielsen, og Eik Mengers Kirkegaard (Eik pga. tekniske problemer). 
 

Referent: Jette Boel 

 

 

1. Formalia 
 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse under punkt 2.1. Hovedbestyrelsesmødet: 

5.3.1. Kongres 2020 

5.3.2. Lokale generalforsamlinger 

 

1.2. Godkendelse af referat af Skype bestyrelsesmøde den 11. september 2020 

Referatet blev godkendt. 

 

Indledning til mødet - Gert: 

På foranledning af os og kreds Midt- og Vestjylland er kredsene er gået sammen om indkøb af 

2 sæt gear til streaming, et sæt skal være hos os og det andet på kredskontoret i Storstrøm. 

Vi er også gået sammen om, at der fra hver kreds skal undervises en til to personer i, hvordan 

man håndterer systemerne. 

 

Gert orienterede bestyrelsen om beslutning om, at ændre fysiske møder til digitale møder 

resten af året. Vi har indgået samarbejde med kreds Nordjylland om et streamet 

medlemsarrangement med Peter Mygind, arrangementet afholdes den 3. november. 

 

Bestyrelsen bakkede op om beslutningen. 

 

 

2. Behandlings- og beslutningspunkter 
2.1. Hovedbestyrelsesmødet den 8. oktober 2020 

 

5.3.1. Kongres 2020 

Gert: Hovedbestyrelsen skal på sit møde den 8. oktober træffe beslutning om, hvilken af de 4 

scenarier vi skal afholde kongres under. Her er vi mest indstillet på, at der afholdes en endags 

kongres, og at den afholdes digitalt. 

Bestyrelsen er enig. 

 

5.3.2. Lokale generalforsamlinger 

Her lægges der også op, at der er mulighed for at afholde generalforsamling digitalt. Lokale 

generalforsamlinger skal være afholdt inden årets udgang. For os har det specielt betydning at 

få godkendt budget 2021. 

 

Det er afgørende for afholdelse af både kongressen og de lokale generalforsamlinger, at der 

stilles et system til rådighed, hvor man kan afholde en reel afstemning. 

 

5.2. Udtagelse af generelle og specielle overenskomstkrav på det kommunale og 

regionale område 2021 



 
 

2. 
 

Anvendelse af begrebet: reallønnen skal som minimum sikres skal drøftes på 

hovedbestyrelsesmødet. 

 

5.4. Kongresforslag om ændring af titel som faglig sekretær til næstformand 

Mette og Gert underbyggede FU’s indstilling til, at bakke op om forslaget. Bestyrelsen er enig. 

 

5.5. Valghandlinger på generalforsamlingen 

Gert: Mener vi skal støtte, at forslaget forkastes. Bestyrelsen er enig heri. 

 

 

3. Orienteringspunkter 
 
3.1. Forberedelse af mødet med kongresdelegationen kl. 13.45 

Gert: 

Kongresdelegationen orienteres om de forskellige kongresforslag, som er indkommet indtil 

videre. Vi holder mødet ud fra hvordan vi ”plejer”, og så alligevel ikke helt, eftersom mødet 

foregår på Teams. 

 

3.2. Status på budgetter i kommuner og regionen 

Mette: Orienterede om Hedensted kommune. Som det ser ud er der 10 mio. kr. som er 

ørermærket voksen- handicapområdet. 

 

Sara: I Favrskov lægges der op til at skærer på antallet af pædagogstillinger. 

I Skanderborg sætter man skatten op, og tilfører midler til vores område. Der lægges op til at 

Bostederne og Psykiatri sammenlægges. 

I Randers skal man beslutte budgettet den 8. oktober. 

 

3.3. Status på kredsens streamings kapaciteter og arrangementer  

Punktet er udtømt under Gerts indledning. 

 
 

4. Eventuelt 
Intet. 

 


