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Forud for den formelle del af generalforsamlingen fik deltagerne et spændende op-
læg fra Helen Eriksen under overskriften ”Farvel til Corona træthed og andre træt 
heder”. Der var efterfølgende en god debat og gode spørgsmål til Helen. 
 
Kredsformand Gert Landergren Due bød efterfølgende velkommen til generalfor-
samlingen. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent 
Gert blev valgt som dirigent. 
 
Punkt 2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse 
Gert kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Der er sendt 
mail ud til alle medlemmer af leder- mellemledersektionen den 1. marts og igen 
som en reminder den 15. marts. 
Dagsordenen for generalforsamlingen følger vedtægternes §3 stk. 6 og godkendes 
derfor. 
 
Punkt 3. Valg af referent 
Kontorleder Jette Boel blev valgt som referent. 
 
Punkt 4. Valg af stemmetællere 
Punktet udsættes til vi kan se, om der bliver behov for stemmetællere. 
 
Punkt 5. Beretning fra bestyrelsen 
Gert gav ordet til Jacob 
Mit navn er Jacob Thiesen. Jeg er formand for bestyrelsen, og det er i den egenskab, 
at jeg holder bestyrelsens beretning. 
 
Vi skulle have afholdt generalforsamling den 30. marts 2020, men der kom jo lige en 
pandemi i vejen, og vi valgte at aflyse generalforsamlingen. Det kunne vi, fordi der i 
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lige år ikke er valg på programmet. Det er der så til gengæld i år, og vi har derfor 
generalforsamling af den virtuelle slags i dag præcist et år efter. 
 
I 2019 afholdte vi et af vores åbne bestyrelsesmøder den 12. november, hvor vi 
havde sat ledernes arbejdsmiljø på som tema, og der kom 17 af vores kolleger, som 
havde lyst til at lytte og debattere, hvordan vi som ledere ser vores rammer og mu-
ligheder for at arbejde med vores eget arbejdsmiljø. 
 
Det indikerer, at vi har ramt rigtigt ved gentagne år at have åbne bestyrelsesmøder 
på som et indsatsområde i vores fremtidige arbejde. Det har vi også i år, og den nye 
bestyrelse vil se på form og indhold til et åbent bestyrelsesmøde i slutningen af ef-
teråret. 
 
Vi satser på, at der til den tid er delt rundhåndet ud af vacciner, så vi igen kan mø-
des fysisk. 
 
Vi nåede at afholde et fysisk medlemsmøde den 9. september 2020 sammen med 
kreds Midt og Vestjylland inden landet lukkede ned igen. Temaet var ledelsesrum-
met for offentlige ledere. Der var oplæg ved Lotte Bøgh Andersen og Emily T. Chri-
stensen Kronprins Frederiks Center for offentlig ledelse. Det var et godt arrange-
ment afholdt i Coronasikre omgivelser i Silkeborg. Se det var tider – fine omgivelser, 
dejlig mad og god tid til at snakke med vores kolleger. 
 
Der var rigtig meget god dialog, og det var meget positivt at Lotte og Emily var 
mindst lige så nysgerrige på os og vores hverdag, som vi var på deres forskning og 
input. 
 
Siden er alle kredsens arrangementer enten afholdt virtuelt eller er aflyst- udsat. 
 
Vi har holdt bestyrelsesmøder på Teams, som i mangel af bedre har fungeret fint. Vi 
er gode til at give hinanden fuld opmærksomhed og respekt. Det er et godt rum at 
være i, vi kommer rundt om mange forskellige emner, og får en god dialog om, hvad 
der rører sig hos hinanden, og hvad kredsen har fokus på. Vi giver sparring til kred-
sen på de initiativer og projekter, som er oppe i tiden både på landsplan og lokalt i 
Socialpædagogerne, og vi har oplevelsen af at blive lyttet til. 
 
Jeg kan kun gentage det, jeg tidligere har sagt, om at bestyrelsesrummet er et fri-
rum, vi skal ikke levere andet end vores tilstedeværelse og engagement i de emner, 
som fylder på dagsordenen netop den dag. 
 
Vi ville gerne have flere med i bestyrelsen, så vi havde håbet på, at der var flere del-
tagere i dag, som kunne have interesse i at stille op. 
 
Bestyrelsen der i dag består af: 
 
Anne Fynbo Madsen, stedfortræder for forstander på Syddjurs Bo & Aktivitetstilbud 
(Anne er desuden kredsens repræsentant i Landslederudvalget) 
Vivi Storm Skou, afdelingsleder på Sølund i Skanderborg 
Grete Kold Jørgensen, afdelingsleder i Voksen- Handicap i Favrskov Kommune 
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Bitten Tobberup, afdelingsleder på Bofællesskabet Marie Magdalene i Syddjurs 
Kommune (Bitten er næstformand i vores bestyrelse) 
Tina Naldal, afdelingsleder på Botilbuddene i Center for Handicap i Horsens Kom-
mune 
Lene Koba, afdelingsleder på Botilbud Elbæk i Favrskov Kommune 
Og jeg, Jacob Thiesen, Centerchef i Aarhus Kommune 
 
Vi genopstiller alle på nær Grete, som vi selvfølgelig kommer til at savne. Tak for nu 
Grete, jeg og vi håber, at vi ses i andre sammenhænge. 
 
Tak for ordet. 
 
Gert takkede ligeledes Grete for hendes indsat for kredsen og i bestyrelsen for le-
der- mellemledersektionen. 
 
Punkt 6. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag til behandling. 
 
Punkt 7. Fremtidigt arbejde 
Jacob fremlagde bestyrelsens forslag til fremtidigt arbejde: 
 
Fremtidigt arbejde 2021 for leder- mellemledersektionen Socialpædagogerne Øst-
jylland 
 
Fremtidigt arbejder bærer desværre præg af et vist genbrug fra fremtidigt arbejde i 
2019. Generalforsamlingen i 2020 blev aflyst på grund af Covid-19, og rigtig mange 
gode initiativer er blevet enten udsat eller aflyst. 
 
Bestyrelsen for leder- mellemledersektionen har følgende forslag til fremtidigt ar-
bejde 2021: 
 
Ledere der blander sig – og fremtidens ledere 
I 2021 er følgende punkter prioriteret: 
 
Åbent bestyrelsesmøde efterår / vinter 2021 
Vi inviterer bredt ud i medlemskredsen for ledere og mellemledere. Formålet er at 
kvalificere ledere og mellemledere til at blande sig, både internt i organisationen og 
udadtil, og at kvalificere bestyrelsens og kredsens arbejde til gavn for vores arbejds-
område og for arbejdspladserne. 
 
Det konkrete tema og form defineres af den nye bestyrelse. 
 
Fokus på forbundsprojekterne vedtaget på kongressen i 2020: Vi er Socialpæda-
gogerne og Sammen former vi det gode arbejdsmiljø set i leder og mellemleder 
perspektiv. 
Bestyrelsen vil arbejde for, at vi får udbredt projekterne og får brugt de anbefalin-
ger og resultater der kommer ud af det. 
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Herunder at vi aktivt går ind i formidling af, at vi afvikler triokonferencen den 15. 
november 2021. 
 
Organisering af ledere og mellemledere 
Vi arbejder videre med vores målsætning om, at Socialpædagogerne Østjylland er 
det naturlige og rigtige valg af faglig organisation for ledere og mellemledere på det 
socialpædagogiske område. 
 
Fremtidigt arbejde blev godkendt. 
 
Punkt 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Bestyrelsen blev genvalgt: 
 
Anne Fynbo Madsen, stedfortræder for forstander på Syddjurs Bo & Aktivitetstilbud  
Vivi Storm Skou, afdelingsleder på Sølund i Skanderborg 
Bitten Tobberup, afdelingsleder på Bofællesskabet Marie Magdalene i Syddjurs 
Kommune  
Tina Naldal, afdelingsleder på Botilbuddene i Center for Handicap i Horsens Kom-
mune 
Lene Koba, afdelingsleder på Botilbud Elbæk i Favrskov Kommune 
Jacob Thiesen, Centerchef i Aarhus Kommune 
 
Punkt 9. Eventuelt 
Bestyrelsen vil i den kommende periode arbejde for at få flere medlemmer gjort 
interesserede i at stille op til bestyrelsen på generalforsamlingen i 2023. Bestyrelsen 
vil arbejde for, at der kommer flere til de arrangementer for ledere og mellemlede-
re som kredsen laver. Gerne med en tilgang med nogle lidt skæve indgangsvinkler. 
 
Gert orienterede ganske kort om et nyt medlemsinvolverende projekt, som er plan-
lagt afviklet i henholdsvis maj og august måned i år. Der vil blive afviklet fokusgrup-
peinterviews i kommunerne og regionen, og der vil blive afholdt fokusgruppeinter-
views for en gruppe af medlemmer af leder- mellemledersektionen. 
 
 
 
 
 
 
 


