
 
 

1. 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Socialpædagogerne Østjylland 
fredag den 10. september 2021 

 

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

Maarslet Kristensen, Anders Ransby, Peder Appel Würtz, Yasmeen Hollesen, Dorthe Mortensen, 

Erik Borring, Thora Birkedal Seirup-Thinnesen 

 

Afbud: Villy Nielsen, Jack Ahrendt Kistrup, Monica Taasti (barselsorlov), Eik Mengers 

Kirkegaard   

 

Referent: Jette Boel 

 

 

Gert indledte mødet med en hilsen til bestyrelsen fra Jack, som har valgt at trække sig fra 

bestyrelsen. 

 
 
1. Formalia 
 

1.1. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt: 

 

1.2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 13. august 2021 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2. Drøftelsespunkt 
 
2.1. Kommunal- og regionsrådsvalg 

 

Drøftelse af den vedtagne strategi og hvordan vi støtter hinanden i at omsætte strategien i 

praksis. 

 

Gert indledte punktet. 

 

Der er sat gang i annoncer til de lokale aviser, og filmen er produceret. 

 

Vi har i FU brug for jer bestyrelsesmedlemmer, hvis vi skal nå hele vejen rundt med synlighed 

og indspark fra Socialpædagogernes område. 

 

Bestyrelsen har brug for et overblik over de kendte valgmøder, og hvor de mere specifikt kan 

bidrage med fremmøde. Gert: Vi laver et overblikspapir og peger på steder, hvor vi i FU ikke 

kan nå rundt. 

 

Medlemmer i vores kreds som stiller op til kommunal- og regionsrådsvalg. 

Gert: Meld gerne ind til os, hvis I kender kandidater som er medlemmer hos os – uanset 

partifarve. Vi har tidligere gjort brug af at invitere kandidater ind til en snak om vores område. 

Det vil vi også gøre i den kommende valgkampperiode. 
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3. Behandlings- og beslutningspunkter 
 

3.1. Hovedbestyrelsesmødet den 16. september 

Følgende punkter på dagsordenen blev drøftet: 

 

5.1. Forslag til fælles indsatser under kongresprojektet 

 

Gert indledte punktet. Det er vores opfattelse, at forbundet skal understøtte kredsene i vores 

arbejde, og ikke overtage opgaverne. 

 

Faglige frontløbere 

 

Bemærkninger: 

Ønsker fokus på fagligheden og ikke så meget fagpolitik. 

Snyder folk på vægten, de tror måske, at de ”kommer ind i det politiske maskinrum”. 

Kobler det lokale af, der går flad NGO i det. 

Der er nogen der ”teknikker mig” – skete også på konferencen. Medlemmer ønsker TR og 

kreds tæt på. 

De tidligere fagpolitiske ambassadører var lokalt udpegede, og var i tæt kontakt med kredsen, 

som fungerede som mentor og sparringspartner. 

Svært at være uenige i papirets intention, der er fokus på de negative konsekvenser, men 

hvad er der at vinde? 

Man kunne jo køre et nyt forløb for de fagpolitiske medlemmer, frem for at finde på et nyt 

begreb. 

Vi har ikke gode erfaringer med at afkoble kredsene, medlemmerne har brug for nærhed. 

Et perspektiv: Det lokale kendskab er vigtigt, centralisering kan også betyde mangel på 

styring. 

Der mistes i hvert fald styring af, hvordan det leves ud i kredsene, på en måde er vi på vej ud 

af ”kontrol”. Ønske om lokal udførelse under rammer fra forbundet. 

Er det kejserens nye klæder. Forskellighed i kredsene er vel også OK. 

Det er ”sidste års mode”, nu er det tænk globalt og handel lokalt der er in. 

Der er nogen der må hjælpe forbundet med at afklare, om vi er selvstændige kredse, eller om 

vi bliver et ”ophæng” til SLC. Det handler måske om forskydning af magten – nogen skal være 

vagthund for at hjælpe os mod magtforskydning. 

 

Initiativpuljen til arbejdsmiljøet 

 

Ingen bemærkninger 

 

5.2. Spillet: Slå et slag for fagligheden 

 

Konklusion: Nej tak herfra til et spil. 

 

5.6. Udviklingspulje til organisationsudvikling 

 

Gert: Der er indkommet tre ansøgninger, herunder vores ”to kredse – ét samarbejde. Vores 

ansøgning indstilles til bevilling. 

Konklusion: Hellere en ny bevillingsprocedure end ja til de to andre ansøgninger – så må vi 

hellere trække vores ansøgning. 

 

3.2. Endeligt materiale til indkaldelse til generalforsamling 

 

Herunder politiske indsatsområder, som nu er konkretiseret med input fra medlemmerne. 
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De politiske indsatsområder blev endeligt godkendt. 

 

3.3. Ændring af forretningsorden til generalforsamlingen. 

 

På sidste bestyrelsesmøde gav bestyrelsen kredsen mandat til at, at vi melder os som 

pilotkreds i forhold til digital afstemning på generalforsamlingen. 

 

Vi er blevet udpeget som den ene af to pilotkredse i forhold til digital afstemning på 

generalforsamlingen. Dette har betydning for vores forretningsorden, hvor der i punkt 17. og 

18 er angivet, at vi ifølge vedtægternes §11 stk. 7 skal foretage skriftlige valg. 

Vi har udarbejdet en forretningsorden, som tager højde for at hovedbestyrelsen har givet 

dispensation til, at valgene kan afvikles digitalt. 

 

Bestyrelsen godkendte forslag til ny forretningsorden. 

 

Bestyrelsen drøftede kort muligheden for præsentation af kandidaterne til valgene på 

generalforsamlingen – på selve dagen. FU afdækker tidsplanen sammen med dirigenterne for 

at afklare hvor lang tid der kan og skal bruges på præsentationer. 

 

 
4. Orienteringspunkter 
 

4.1. Byt en holdning 

 

Mette og Sara orienterede om de 10 besøg i kommunerne. Trods et svingende deltagerantal 

ved isbilen har vi med løs hovedregning været i kontakt med rundt regnet 150 medlemmer, 

når vi medtager deltagerne i fokusgruppeinterviews. Det har været meget givende, 

spændende og til lige med sjovt. 

Man kan sige: I regn og slud skal isen ud. 

 

Gert kommenterede på TR’s involvering og deltagelse. Vi skal have en snak med TR om 

forpligtigelsen i, at vi har været helt enige om, at ideen med Byt en holdning var rigtig god, og 

at når TR udtrykker begejstring for et sådant initiativ, så forpligter det i forhold til opbakning. 

 

Kommentarer: 

Tror det sætter ringe i gang, de der har været med, snakker om det, det samme gør de 

borgere som fik en is. 

 

Tidspunktet – og tidsrummet udfordrede i forhold til vagter. 

Svar: Bestyrelsen har godkendt tidsrummet. 

 

Gør I det igen? Det har jo sat noget i gang. 

Svar: Det er den kommende bestyrelse, som skal beslutte om det skal gentages. 

 

4.2. Politikpapiret ”Et socialområde under pres – muligheder når økonomien er 

presset” omsat til kommunalt og regionalt niveau. 

 

Gert indledte punktet med at konstatere, at det lader til at vi har en vindersag. 

Tilbagemeldingerne er, at materialet er både velbelyst og gennemarbejdet. Den ros skal vi 

tage til os. 

 

I Skanderborg Kommune er vi i gang, og arbejdet med at konkretisere er sat i gang, således 

det også kan omsættes i praksis. 

 

I Norddjurs vil man øjensynligt inkorporere nogle af punkterne. 
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I Region Midt har man taget meget vel imod politikpapiret, og køber sig ind på pointerne. 

 

I Aarhus Kommune har vi via SF fået papiret på dagsordenen til forhandlingerne. 

 

 

4.3. Oplæg om etik for de studerende på VIA Horsens den 2. september 

 

Sara orienterede med stor begejstring. 

Det var det første fysiske møde med oplægget, og det gik så godt! Næste oplæg er i Randers. 

 

4.4. Status på klagesag. 

 

Jette orienterede om klagenævnets afgørelse i klagesagen. 

 

 

5. Eventuelt 
 
Evaluering af dagene: 

 

Befriende at være sammen på en anden måde. Evalueringen af bestyrelsesperioden var rigtig 

god med en fin rammesætning, som gjorde mig klogere. 

Godt med andre rammer det betyder meget for fællesskabsfølelsen. 

Det har været enkelt og fint. 

Rart af være sammen igen. 

Helt tryg ved at FU har styr på metoderne. 

Det er vigtigt at der er noget politisk arbejde på dagsordenen, når vi tager afsted i to dage, og 

det holdt vand. Også med fornuftig tid til evaluering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


