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Forud for selve generalforsamlingen kom forbundsformand Benny Andersen og gav 
en update på forbundets arbejde med kongrestemaet Faglighed forandrer liv med 
særligt fokus på den socialpædagogiske faglighed på arbejdspladserne. Benny for-
talte endvidere om forbundets indsatser for lederne. 
 
Efter en god debat gik vi over til den formelle del af generalforsamlingen. 
 
Formanden for bestyrelsen Jacob Thiesen bød velkommen til generalforsamlingen 
og foreslog kredsformand Gert Landergren Due som dirigent. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent 
Gert blev valgt som dirigent 
 
Punkt 2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse 
Gert konstaterede som det første, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i hen-
hold til vedtægterne. 
 
Dagsordenen og indkaldelsen blev godkendt. 
 
Punkt 3. Valg af referent 
Jette Boel blev valgt som referent 
 
Punkt 4. Valg af stemmetællere 
Deltagerne godkendte at vi, set i lyset af deltagerantallet, ikke vælger stemmetæl-
lere 
 
Punkt 5. beretning fra bestyrelsen 
Som formand for bestyrelsen fremlagde Jacob bestyrelsens beretning. 
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Det er rigtig dejligt, at vi i år kan holde vores generalforsamling i samme rum, det 
har vi glædet os meget til. 
 
I 2020 blev generalforsamlingen aflyst og i 2021 sad vi en meget lille flok bag hver 
sin skærm og havde oplæg ved Helen Eriksen – oplægget havde overskriften ‘Farvel 
til coronatræthed og andre trætheder’. Meget interessant oplæg - og vi havde rig 
mulighed for dialog med Helen. 
 
Vores bestyrelsesarbejde har det sidste år været præget af Corona. Det har kun væ-
ret muligt at afholde et enkelt bestyrelsesmøde med fysisk fremmøde. Vi har haft 
gode møder på Teams, men det er altså ikke det samme. 
 
På bestyrelsesmødet i september talte vi en del om, hvordan vi kan gøre det mere 
interessant for medlemmerne at komme til vores arrangementer og til generalfor-
samlingen. Vi var langt omkring i forhold til rammer og indhold, og har mange gode 
ideer til at gøre vores arrangementer mere attraktive at deltage i. Det vil vi gerne 
bruge lidt tid på at udforske nærmere med jer som er kommet i dag. 
 
På samme møde besluttede vi, at vi i bestyrelsen skulle tage personlig kontakt til et 
antal ledere. Initiativet startede på kredskontoret, for at sikre at vi overholder GDPR 
regler m.v. Bestyrelsesmedlemmerne har efterfølgende ringet til medlemmer af 
sektionen, for at fortælle om leder- mellemledersektionen og det arbejde vi gør i 
bestyrelsen. Med til opgaven var selvfølgelig også at gøre medlemmerne interesse-
rede i at komme i dag, og måske at stille op til bestyrelsen. 
 
Vi har i bestyrelsen drøftet om og hvordan vi i kredsen og bestyrelsen kan være med 
til at understøtte netværk for ledere, vi vil gerne undersøge behovet, og vi vil gerne 
undersøge hvilke metoder og rammer, som rent faktisk kan komme til at virke. Også 
dette vil vi gerne udforske yderligere sammen med jer senere i dag. 
 
Tilbage til bestyrelsesarbejdet. Vi har som sagt holdt bestyrelsesmøder på Teams, 
som i mangel af bedre har fungeret fint. Vi er gode til at give hinanden fuld op-
mærksomhed og respekt uanset om vi mødes fysisk eller på Teams. 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 kredsen 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. 
 
Bestyrelsesrummet er et frirum, vi skal ikke levere andet end vores tilstedeværelse 
og engagement i de emner, som fylder på dagsordenen netop den dag. 
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Vi vil meget gerne have flere med i bestyrelsen, så vi håber der sidder nogen her i 
dag og tænker, at det kunne være givtigt at gå ind i. Normalt er der valg til bestyrel-
sen i ulige år, men vi har mulighed for at afholde suppleringsvalg i lige år.  Det har vi 
benyttet os af i år. 
 
Efter sidste generalforsamling har vi en bestyrelse der består af: 
 
Vivi Storm Skou, afdelingsleder på Sølund i Skanderborg 
Bitten Tobberup, afdelingsleder på Bofællesskabet Marie Magdalene i Syddjurs 
Kommune (Bitten er næstformand i vores bestyrelse og er kredsens repræsentant i 
Landslederudvalget) 
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, forstander på Fonden Ørting 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Punkt 6. Indkomne forslag 
Der er ikke indkommet forslag 
 
Punkt 7. fremtidigt arbejde 
Jacob fremlagde bestyrelsens forslag til fremtidigt arbejde: 
 
Fremtidigt arbejde 2022 for leder- mellemledersektionen Socialpædagogerne Øst-
jylland: 
 
I 2022 er følgende punkter prioriteret: 
 
Nye initiativer: 
Bestyrelsen vil i den kommende periode sætte fokus på, hvordan vi som ledersek-
tion kan tiltrække medlemmerne til arrangementer, og til aktivt at præge vores ar-
bejde for ledere- og mellemledere i kreds Østjylland. 
 
I samarbejde med kredsen vil bestyrelsen afsøge behovet for ledernetværk blandt 
sektionens medlemmer. 
 
Videreførte initiativer: 
Åbent bestyrelsesmøde efterår / vinter 2022 
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 2021:  
Sammen former vi det gode arbejdsmiljø 2020-2022 og 



 

 

Side 4 af 4 

 

 

 

Vi er Socialpædagogerne 2020-2022 
Set i et ledelsesperspektiv 
 
Bestyrelsen vil arbejde for, at vi får udbredt projekterne og får brugt de anbefalin-
ger og resultater der kommer ud af det. 
 
Herunder at vi aktivt går ind i formidling af, at vi afvikler triokonference den 31. maj 
2022. 
 
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. Suppleringsvalg til bestyrelsen 
Følgende stillede op til suppleringsvalget og blev valgt: 
 
Klaus Krogsgaard, afdelingsleder på Bøgeskovgård Aktivitetscenter, Aarhus Kom-
mune 
Lisbeth Frederiksmose, leder på Familie og Ungehus, Favrskov Kommune 
Tine Schnejder, afdelingsleder på Høskoven, Specialområde Hjerneskade, Region 
Midtjylland 
Kim Sørensen, afdelingsleder i Botilbud og bostøtte Syddjurs Kommune 
 
Punkt 9. Eventuelt 
Jacob sagde tak for en god generalforsamling og de mange gode input til bestyrel-
sens fremtidige arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


