
 
 

1. 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Socialpædagogerne Østjylland 
fredag den 13. august 2021 

 

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

Maarslet Kristensen, Anders Ransby, Peder Appel Würtz, Villy Nielsen, Thora Birkedal Seirup-

Thinnesen 

 

Afbud: Yasmeen Hollesen, Dorthe Mortensen, Jack Ahrendt Kistrup, Erik Borring, Monica 

Taasti, Eik Mengers Kirkegaard   

 

Referent: Jette Boel 

 

 

1. Formalia 
 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af følgende punkt: 

d) Digitale afstemningsredskaber til kredsgeneralforsamlingerne 

 

1.2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2021 

Referatet blev godkendt. 

 

 
2. Behandlings- og beslutningspunkter 

 
2.1. Kvartalsopgørelse for andet kvartal 2021 

Mette gennemgik kvartalsopgørelsen og uddybede tallene, der hvor bestyrelsen skal have 

særlig opmærksomhed. 

 

Bestyrelsen tog kvartalsopgørelsen til efterretning. 

 

2.2. 2. behandling af generalforsamling den 12. oktober 2021 

 

a) 2. behandling af skriftlig beretning og velkomsthilsen 

Gert indledte punktet. 

Udkast til velkomsthilsen og skriftlig beretning blev godkendt. 

 

b) 2. behandling af politiske indsatsområder 2021 – 2023 

Sara indledte punktet. 

Udkast til politiske indsatsområder 2021 – 2013 blev godkendt. 

 

c) 2. behandling af budget 2022 

Mette indledte punktet. Der er ikke forslag til ændringer fra 1. behandlingen. 

Udkast til budget 2022 blev godkendt. 

 

d) Digitale afstemningsredskaber til kredsgeneralforsamlingerne. 

Gert indledte punktet med en orientering om, at forbundet har afdækket kredsenes behov for 

mulighederne for digitale afstemningsredskaber til TR-valg og til årets 

kredsgeneralforsamlinger. 

 

Afdækningen munder bl.a. ud i, at der gennemføres 1-2 kreds pilotforsøg med digital 

afstemning til alle valgene. 

 



 
 

2. 
 

Vi har meldt os som interesserede i at være den ene kreds, hvor der afprøves digital 

afstemning. Vi er fortsat ved at undersøge, om metoderne og værktøjerne er anvendelige. AV 

Centret vil stå for det tekniske, og forbundet vil afholde omkostningerne. 

Rent praktisk udleveres der en ”klikker” til de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, 

som kun kan anvendes til vores afstemninger. Apparatet er nummeret, og dermed kan vi 

matche enhedsnummeret med deltageren. 

 

Bestyrelsen gav FU mandat til at arbejde videre med digital afstemningsmulighed til 

generalforsamlingen, og til at melde os som pilotkreds, såfremt al afdækning er positiv. 

 

e) Forslag til minimumsdagsorden for generalforsamling 2022 

Gert: Formelt skal vi godkende minimumsdagsorden for generalforsamling 2022 på 

generalforsamlingen i år. 

Forslaget blev godkendt. 

 

f) 2. behandling af modtagere til Socialpædagogernes pris 2021 

Gert: Vi sendte forslag, (samt fundats og eksempler på tidligere prismodtagere) i høring i 

bestyrelsen straks efter sidste bestyrelsesmøde. Der er ikke kommet forslag ind til 

prismodtagere. 

Det forslag, som FU kom med på sidste bestyrelsesmøde trækkes på grund af usikkerhed på 

om forslaget holder. 

 

FU foreslår en alternativ prisuddeling i år: 

At vi giver prisen til alle vores medlemmer som hver og en fortjener prisen, på baggrund af 

deres helt ekstraordinær indsats under Covid19 perioden. Metoden på generalforsamlingen 

forslås således, at vi indkøber bobler til alle deltagere, og at vi hylder kollegerne på den måde. 

Vi får taget billeder på generalforsamlingen, som kan formidles til alle medlemmer efter 

generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen godkendte FU’s forslag. 

 

2.3. Generalforsamling 2022 

Gert indledte punktet. 

Der kom forslag om, at starttidspunktet rykkes til kl. 16.00. 

Med en justering af tidsplanen godkendte bestyrelsen det udsendte forslag og oplæg v/Dorthe 

Birkmose. Generalforsamlingen bliver afholdt den 26. september 2022. 

 

2.4. Politikpapir – Et socialområde under pres – muligheder, når økonomien er 

presset 

Gert: Efter bestyrelsens godkendelse af politikpapirets 3. punkt Tilbyd uddannelsesstillinger, er 

papiret skrevet fuldt ud. 

Bestyrelsen godkendte politikpapiret i sin samlede form. 

Gert orienterede om drøftelser med Skanderborg Kommune, hvor ledelsen på bl.a. Sølund er 

meget positive overfor vores oplistning af muligheder. Der er også interesse fra enkelte 

byrådsmedlemmer. 

 

Vi tilretter papiret direkte til Skanderborg Kommune med de fakta tal, som vi har om 

kommunens socialområde, med overskriften: Løsninger til rekrutteringsudfordringer på 

socialområdet i Skanderborg Kommune. Tanken er at dette tilrettede dokument sendes til alle 

byrådspolitikerne i Skanderborg Kommune, inden de afholder budgetseminar. 

 

Vi har møde med ledelsen på Sølund og ledelsen for Socialpsykiatrien og Bostederne (Bo- og 

aktivitetstilbud) i Skanderborg Kommune den 31. august. 

 

 



 
 

3. 
 

 

3. Orienteringspunkter 
 

3.1. Byt en holdning 

Gert: Vi har været i Favrskov (i øsende regn), Horsens og Norddjurs, kører videre i næste uge, 

hvor vi skal til Aarhus, Hedensted og Syddjurs. Der har i snit været 10 – 20 medlemmer hvert 

sted. 

 

3.2. Nyt fra kontoret 

Jette orienterede om status på kontoret. 

 

 

4. Eventuelt 

 
Mette: Medlemsarrangementer 2022, vi modtager gerne forslag om oplægsholdere fra 

bestyrelsen ud over de forslag der allerede er kommet ind. 

 

Forslag: Lizette Risgaard med emnet Nyt FH/en lokal FH-formand. 

 

Forslag kan sendes til Jettes mail: jbl@sl.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


