
 
 

1. 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Socialpædagogerne Østjylland 
Mandag den 25. oktober 2021 

 

Til stede: Gert Landergren Due, Mette Marhauer, Sara Ellesøe Hansen, Anders Ransby, Peder 

Appel Würtz, Dorthe Mortensen, Erik Borring, Morten Schubert, Mette Sig Jeppesen, Ole 

Bramsen, Trine Holm Mikkelsen 

 

Afbud: Monica Taasti (barselsorlov), Yasmeen Hollesen, Ann Minet Andersen, Thora Birkedal 

Seirup-Thinnesen 

 

Referent: Jette Boel 

 

 

Gert indledte mødet med at byde den nye bestyrelse velkommen til arbejdet. Der bliver sendt 

en mail rundt til bestyrelsen med datoer for bestyrelsesmøder resten af året 

 
1. Formalia 
 

1.1. Godkendelse af forretningsorden for kredsbestyrelsen 

 

Forretningsordenen blev godkendt 

 

1.2. Valg af 2 dirigenter og 1 suppleant herfor 

 

Sara Ellesøe Hansen og Peder Appel Würtz blev valgt som dirigenter på bestyrelsesmøderne, 

Mette Marhauer blev valgt som suppleant 

 

1.3. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt med følgende rettelser og tilføjelser: 

 

Punkt 2.4. Organisatorisk overblik for begyndere 

Punkt 2.5. Bestyrelsens arbejdsdage den 9. og 10. december 

Punkt 2.6. Kommunal og regionsrådsvalg 

Punkt 2.7. Aktuel debat 

 

1.4. Lukket punkt 

 

Der skrives ikke referat af lukkede punkter 

 

 
2. Behandlings- og beslutningspunkter 
 
2.1. Konstituering 

 
a) Næstformand 

Mette Marhauer blev valgt som næstformand 

 
b) 4 suppleanter til Hovedbestyrelsen 

Valgt blev: 

1. Sara Ellesøe Hansen 

2. Morten Schubert 

3. Mette Sig Jeppesen 



 
 

2. 
 

4. Ann Minet Andersen 

 

c) Det regionale formandskab 

Det regionale formandskab består af: Gert Landergren Due og Jette Boel 

 

2.2. Forretningsgang i forbindelse med kredsens økonomiske dispositioner 

 

Jette forklarede retningslinjerne og bestyrelsen godkendte hvem der er tegningsberettigede for 

kredsen 

 

2.3. Evaluering af generalforsamlingen den 25. oktober 2021 

 

Forberedelse af generalforsamlingen – herunder materialer 

 

Tilbagemeldinger materiale: 

Fint materiale – har indtryk af at det er blevet læst 

Tilpas mængde tekst i materialet 

Savnede billeder af kandidaterne i det udleverede materiale 

Skriftlig beretning var sat flot op 

Fint med 200 ord til præsentationer 

Skemaet fungerede 

 

Afvikling af generalforsamling – herunder det praktiske og selve indholdet 

 

Tilbagemeldinger: 

Tidsrammen fungerede og dirigenterne gjorde det godt 

Den mundtlige beretning var god 

God ide med kagerne – de var flotte 

Der var en god stemning 

Starttidspunkt – svært for alle at være der til kl. 16.00 

 

Lokalerne: 

De fysiske rammer er ikke optimale 

For nogle var det svært at se lærrederne 

Dårligt indeklima 

 

Billeder: 

Billeder af kandidaterne manglede i det udleverede hæfte 

Skulle vi have haft taget et billede af den nye bestyrelse til bl.a. Facebook? 

 

Elektronisk afstemning: 

Ikke ideelt ved ja / nej afstemninger - savnede det røde stemmekort 

Fungerede rigtig godt ved personvalg 

AV Centeret var professionelle både i forhold til forberedelse og ved selve afviklingen 

 

Gert: 

I forhold til forberedelse og materiale, så kigger vi på det med billeder af kandidaterne. 

Starttidspunktet kan, hvis vi vælger den digitale afstemning til næste valggeneralforsamling, 

sagtens rykkes en halv time frem. 

 

I forhold til digital afstemning så skal vi have en drøftelse i bestyrelsen ved forberedelse af 

generalforsamlingen i 2023 om det er den vej vi skal gå. Det er en udgift på mellem 30. og 

40.000 kr. 

 

 



 
 

3. 
 

2.4. Organisatorisk overblik for begyndere 

 

Gert tegnede og fortalte om Socialpædagogernes politiske opbygning centralt og lokalt. 

2.5. Bestyrelsens arbejdsdage den 9. og 10. december 

 

Gert orienterede om de tanker FU har gjort sig i forhold til programmet. Når programmet er 

endeligt færdigdesignet kommer det ud til bestyrelsen. 

 

Forslag: Diverse interne titler og forkortelser med i programmet. 

 

2.6. Kommunal- og regionsrådsvalg 

 

Gert: Der er arrangeret rigtig mange valgmøder i forskelligt regi. Det er ikke altid at vi 

”opdager” møderne, men gør vi så deltager vi om muligt. 

 

Opfordring: Ring endelig til os, hvis I har brug for sparring i forhold til deltagelse i valgmøder. 

 

2.7. Aktuel debat 

 

Gert: presset på vores faglighed er stort rundt omkring. Vi har fået positiv respons fra flere 

kommuner og regionen på vores tilgang i politikpapiret hvor vi anviser brugbare løsninger. 

 

Vi hjælper gerne med at skabe kontakter mellem kommunerne og regionen, hvor det giver 

mening at samarbejde om f.eks. merituddannelse. 

 

Tilbagemeldinger: Super godt arbejde 

 

 

3. Eventuelt 
 

Gert: Husk at I er meget velkomne til at sende punkter ind til dagsordenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


