
 

Generalforsamling 2019 
Socialpædagogerne Nordsjælland 

9. oktober 2019 

Kl. 15—21 (indskrivning fra kl. 14.30) på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød 



 

Forretningsorden: 

 

1. Dirigenten leder valg af referent og stemmetællere. 

 

2. Dagsordenspunkter behandles i den angivne rækkefølge. 

 

3. Under debatten af dagsordenens punkter får medlemmerne ordet i den rækkefølge de 

 indtegner sig hos dirigenten, der tydeligt skal annoncere talerens navn. 

 Dirigenten har ret til at afvige talerrækken for opklarende bemærkninger. 

 

4. Hver taler har maksimalt adgang til 5 minutters taletid ved første indlæg og maksimalt 

 2 minutter ved efterfølgende indlæg. Dirigenten kan stille forslag om, at taletiden  

 begrænses yderligere eller udvides. 

 

5. Talerne skal forholde sig til det foreliggende emne. Dirigenten kan fratage en taler  

 ordet, hvis denne ikke holder sig til det diskuterede emne. 

 

6. Generalforsamlingen eller dirigenten kan forslå indskrænkning af taletid eller  

 afslutning af et punkt. Et sådan punkt skal straks sættes til afstemning. 

 

7. Afstemning af stillede forslag afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder  

 forslaget. 

 

8. Forlanges ordet til forretningsordenen, skal det oplyses til hvilket punkt. 

 

9. Opstår der tvivl i forhold til denne forretningsorden, afgøres det af  

 generalforsamlingen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent(er) 

2. Valg af referent(er) 

3. Valg af stemmetællere 

4. Kredsbestyrelsens beretning 

5. Kredsens regnskab 

6. Indkomne forslag  

7. Fremtidigt arbejde 

8. Kredsens budget 

9. Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af fri-

købte. 

10. Valg efter præsentation af kandidater: 

 Kredsformand 

 Hovedbestyrelsesmedlemmer (HB) 

 Faglig(e) sekretær(er) 

 Kredskasserer 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse 

 Kongresdelegerede og suppleanter for disse 

 Kritisk revisor og suppleant for denne 



Valg af dirigent: 

Bestyrelsen indstiller Kjeld Sandahl Skov som dirigent 

 

Valg af referent: 

Bestyrelsen indstiller Anne Mette Scheel som referent. 

 

Michael Madsen, Forretningsudvalget, vil deltage som gæst på generalforsamlingen. 

 

Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af  frikøbte 

Bestyrelsen indstiller  til at den fremtidige bestyrelse udgør kredsens kongresdelegere. 

Kredsen har 12 delegerede, samt to HB-medlemmer på kongressen i 2020. Det indstilles 

derfor til, at der samlet set vælges 14 medlemmer til bestyrelsen. Herunder kredsfor-

mand og en faglig sekretær. 

Dette er en praksis, der tidligere er anvendt.  



Regnskab og budget 
  Regnskab 

2017 
Budget 2017 

Regnskab 
2018 

Budget 2018 

          

Antal medlemmer    
2294 

  
2318 

          

INDTÆGTER   
  

  
  

Kredstilskud, medlemsbestemt tilskud -5.047.000 -4.765.000 -5.084.000 -5.028.000 

Kredstilskud, grundtilskud -640.000 -638.000 -648.000 -648.000 

Akutmidler -361.840 -606.000 -603.700 -598.000 

Særbevilling / ekstraordinært tilskud -594.200 -362.000 -362.560 -362.000 

Renter -5.100   -2.500   

Indtægter i alt -6.648.140 -6.371.000 -6.700.760 -6.636.000 

          

FAGLIGT OMRÅDE   
  

  
  

Løn, ansættelse og arbejdspladsfor-
hold 86.661 95.000 68.538 112.000 

TR forhold 358.304 415.000 319.014 415.000 

Socialfagligt område 1.072 15.000 746 20.000 

Kommunikation og medlemsorganise-
ring 19.898 25.000 27.389 25.000 

Projekter 538.667 545.000 -1.351 15.000 

Fagligt område i alt 1.004.602 1.095.000 414.336 587.000 

          

ORGANISATORISK OMRÅDE   
  

  
  

Generalforsamling og kongresdelegation  
62.346 100.000 76.652 120.000 

Kredsbestyrelse og politisk ledelse 185.202 165.000 108.502 155.000 

Udvalg 28.307 60.000 9.204 60.000 

Repræsentation og tilskud 15.721 25.000 25.445 30.000 

Organisatorisk samarbejde 46.969 50.000 45.697 50.000 

Medlemsmøder 96.830 110.000 99.099 110.000 

Organisatorisk område i alt 435.375 510.000 364.599 525.000 

          

KONTORDRIFT OG ADMINISTRATION 
  

  

  

  

Lokaleudgifter 549.889 540.000 920.502 525.000 

Generel kontordrift 112.991 145.000 131.315 140.000 

Afskrivninger     22.550   

Kontorhold m.v. i alt 662.880 685.000 1.074.367 665.000 

          

LØNNINGER   
  

  
  

Lønninger, udgift 4.647.758 4.600.000 5.217.000 5.200.000 

Modtaget lønrefusion -125.474 -25.000 -162.687 -110.000 

Regulering ferieforpligtelse 11.933 5.000 23.028 50.000 

Løn m.v. i alt 4.534.217 4.580.000 5.077.341 5.140.000 

          

Udgifter i alt 6.637.075 7.415.000 6.930.643 6.932.000 

          

Årsresutet resultat 11.065 1.044.000 -229.883 296.000 

     

Akkumuleret overskud    Ultimo 2017 Ultimo 2018 

Overført primo    2.536.891 2.547.955 

Årets resutat    11.065 -229.883 

Akkumuleret overskud ultimo   2.547.956 2.318.072 



  Budget 2019 Budget regulering 
2019 

Budgetforslag 
2020/21 

        

Antal medlemmer  2318 2362   

        

INDTÆGTER       

Kredstilskud, medlemsbestemt tilskud -5.028.000 -5.011.000 -5.217.000 

Kredstilskud, grundtilskud -648.000 -648.000 -648.000 

Akutmidler -598.000 -600.000 -660.000 

Særbevilling / ekstraordinært tilskud -362.000 -314.000 -314.000 

Renter       

Indtægter i alt -6.636.000 -6.573.000 -6.839.000 

        

FAGLIGT OMRÅDE       

Løn, ansættelse og arbejdspladsforhold 112.000 112.000 112.000 

TR forhold 415.000 415.000 640.000 

Socialfagligt område 20.000 20.000 30.000 

Kommunikation og medlemsorganisering 25.000 0 0 

Projekter 15.000 314.000 314.000 

Fagligt område i alt 587.000 861.000 1.096.000 

        

ORGANISATORISK OMRÅDE       

Generalforsamling og kongresdelegation  120.000 120.000 130.000 

Kredsbestyrelse og politisk ledelse 155.000 170.000 185.000 

Udvalg 60.000 60.000 60.000 

Repræsention og tilskud 30.000 40.000 20.000 

Organisatorisk samarbejde 50.000 50.000 50.000 

Medlemsmøder 110.000 110.000 120.000 

Organisatorisk område i alt 525.000 550.000 565.000 

        

KONTORDRIFT OG ADMINISTRATION       

Lokaleudgifter 525.000 600.000 555.000 

Generel kontordrift 140.000 140.000 150.000 

Afskrivninger       

Kontorhold m.v. i alt 665.000 740.000 705.000 

        

LØNNINGER       

Lønninger, udgift 5.200.000 5.310.000 5.540.000 

Modtaget lønrefusion -110.000 -120.000 -65.000 

Regulering ferieforpligtelse 50.000   50.000 

Løn m.v. i alt 5.140.000 5.190.000 5.525.000 

        

Udgifter i alt 6.932.000 7.655.000 8.205.000 

        

Årsresutet resultat 296.000 1.082.000 1.366.000 

    

Akkumuleret overskud  Budget 2019 Budget 2020  

Overført primo  2.318.072 1.236.072  

Årets resutat  -1.082.000 -1.366.000   

Akkumuleret overskud ultimo 1.236.072 -129.928  



 
 
 
 
 
 
 

Begrundelse for opstilling: 
Jeg ønsker at opstille til kredsformand og jeg vil gå ydmygt, nysgerrigt og dedikeret til opgaven 
Gennem nu 2 perioder i kredsbestyrelsen, seneste periode også i Socialpædagogernes hovedbestyrelse, er min 
interesse for det faglige og organisatoriske arbejde vokset og jeg ønsker at blive en endnu større del af arbejdet. 
For mig er det fagpolitiske arbejde og medlemmernes arbejdsvilkår fagforeningens vigtigste kerneopgave.  
Jeg har de sidste 10 år siddet i Hoved-MED i Furesø Kommune og de sidste 3 år som næstformand. Gennem det 
arbejde har jeg fået stor erfaring indenfor det politiske arbejde i kommunen. En erfaring jeg vil kunne drage 
nytte af som kredsformand.  
Jeg gennemførte for 2 år siden Socialpædagogernes fagpolitiske uddannelse. Det gav mig nye kompetencer og 
ikke mindst et stærkt netværk på tværs af de andre kredse. At tænke og handle strategisk i forhold til vores fag 
og arbejde, var mit hovedformål med uddannelsen.  
Jeg har været uddannet pædagog i 19 år og har alle årene arbejdet indenfor det socialpædagogiske område.  

 
 
   
 
 
 
 
 
 

Begrundelse for opstilling: 
Jeg vil fortsat arbejde for en synlig fagforening, hvor det enkelte medlem oplever, at der bliver arbejdet for gode 

løn- og arbejdsvilkår. 

-at det enkelte medlem bliver endnu bedre til at forklare sit fag og arbejde. 

-at ingen socialpædagoger bliver syge af at passe deres arbejde.  

-at kredsens sunde økonomi fastholdes og at den bruges til at understøtte de mål, generalforsamlingen har sat.  

Mine nuværende arbejdsområder er bl.a. forhandling af lokalaftaler og overenskomster, kredsens økonomi, 

familieplejerne og AMR. 

Alt dette skal ske i samarbejde med bestyrelsen og de ansatte på kredskontoret, for at opnå de bedst mulige 
resultater for Socialpædagogerne Nordsjælland.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Begrundelse for opstilling: 
Jeg vil gerne fortsætte mit arbejde med at påvirke de beslutninger der påvirker medlemmerne i deres dagligdag. 
Mit fokus er arbejdsmiljøet, løn, arbejdstidsregler og faglighed, herunder forråelse, magt og etik. 
På sidste kongres blev der vedtaget et medlemsprojekt, ”Vi er Socialpædagogerne”, og jeg vil arbejde for, at 
projektet bliver til reel gavn for medlemmerne. Ud over mit arbejde i bestyrelsen er jeg medlem af et fagligt 
selskabs koordinationsgruppe. Jeg har også fået lov til at sidde i en styregruppe på Københavns Universitet, hvor 
en antropolog forsker i erfaret magt.  
Jeg vil spørge om jeres mandat til at fortsætte det spændende og udfordrende arbejde, både i Kredsbestyrelsen 
og Hovedbestyrelsen. 
 
 

Lene Ek Christensen—Opstiller som kredsformand. 
 

Arbejdsplads:  Bofællesskabet Langkærgård, Furesø Kommune. 
Arbejdsområde: Voksne med psykisk funktionsnedsættelse  
Tillidshverv: TR, Næstformand i Hoved-MED, bestyrelsesmedlem.  

Thomas Svendsen—Genopstiller som  faglig sekretær og 

Kredskasserer. 
 

Arbejdsplads: Socialpædagogerne Nordsjælland. 
Arbejdsområde: Faglig sekretær – tidligere Børne- og Ungeområ-
det. 
Tillidshverv: Faglig sekretær og Kredskasserer 

Kandidater til kredsbestyrelsen m.m. 

Benny Nielsen—Opstiller til HB og genopstiller til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Botilbuddene, Halsnæs Kommune. 
Arbejdsområde: Voksne med fysiske- og psykiske funktionsnedsættelse 
– Døgninstitution anbragte unge  
Tillidshverv: TR, Næstformand i MED-udvalg, medlem af Hovedudvalg, 
kredsbestyrelsesmedlem. 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
Begrundelse for opstilling: 
Jeg har valgt at opstille da jeg ønsker at kunne være med til at præge rammen for det socialpædagogiske ar-
bejde, sætte barren højere  og kunne bidrage til endnu større forståelse samt synlighed omkring vores felt, 
herunder arbejdsvilkår/miljø. 
Vi skal sørge for en høj faglighed og det skal til enhver tid være sikkert at gå til og fra arbejde. 
Jeg er repræsentant i Fagligt Selskab om mennesker med sindslidelser lige afsluttet Socialpædagogernes fag-
politiske uddannelse og nu mere nysgerrig end nogensinde på vores "felt". 
Jeg har 20 års erfaring i socialpsykiatrien og som AMR, krydret med uddannelser undervejs. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Begrundelse for opstilling: 
Jeg er ansat i Lyngby-Taarbæk kommune og har arbejdet socialpædagogisk siden 1984, virket som AMR i 12 år, 
og har været del af bestyrelsen i 4 år. Som bestyrelsesmedlem vil jeg især have fokus på arbejdsmiljøet og 
rammerne om vores arbejdsliv, fordi det gode arbejdsmiljø ikke skaber sig selv. Vi ved at godt arbejdsmiljø går 
hånd i hånd med høj faglighed. Vi ved at fagligheden lider under dårligt arbejdsmiljø. Socialpædagogik handler 
netop om at skabe de bedste rammer for de mennesker, vi arbejder med og for. Derfor må vores eget pæda-
gogiske bagland, herunder det psykiske arbejdsmiljø, naturligvis være i orden. 

 
 
 
 
 
 
 

Begrundelse for opstilling: 
Foruden at bestyrelsesarbejdet giver mange gode og sjove oplevelser med andre socialpædagoger, som bræn-
der for deres fag, er bestyrelsesarbejdet for mig, der hvor det socialpædagogiske og fagpolitiske perspektiv 
folder sig ud. 
Mit eget engagement er præget af at kende kerneopgaven og evne at se den i en fagpolitisk kontekst med 
vores pædagogiske arbejdsfællesskab. Et arbejdsfællesskab som konstant bliver udsat fra pres fra det politiske 
system både lokalt og nationalt. 
Jeg lægger mange kræfter i faglige arrangementer, udvalg, kongresser og folkemøder og at trække det med 
tilbage til bestyrelsesarbejdet. 
Som socialpædagoger skal vi huske vores ideer, principper, og motiver for social velfærd, social trivsel og at vi 
er synonym med den offentlige omsorg.  
 

 
 
 
 
 
 

Begrundelse for opstilling: 
Jeg ønsker at genopstille til kredsbestyrelsen, da jeg gerne vil være med til at præge arbejdet bl.a. omkring– Vi 
er Socialpædagogerne. Vores fagforening, skal være et sted, hvor vi kan se vores fag og faglighed, udvikle os, 
og derigennem få et sammenhold, og være stolte Socialpædagoger.  

Ingelil Batenburg—Genopstiller til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Lyngby-Taarbæk kommune. 
Arbejdsområde: Socialpædagog/Hjemmevejleder. 
Tillidshverv: AMR og kredsbestyrelsesmedlem.  

Kate Jensen—Genopstiller til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Freydal, Hillerød Kommune. 
Arbejdsområde: Socialpædagog. 
Tillidshverv: Kredsbestyrelsesmedlem. 

Pia Saltoft —Genopstiller til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Allerød Bo og Støtte. 

Arbejdsområde: Voksne med særlige behov. 
Tillidshverv: TR, lokalt MED, kredsbestyrelsesmedlem. 

Lars Andersen —Opstiller til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Støtte og rådgivning, Gribskov kommune 
Arbejdsområde: Socialpædagog - psykiatri 
Tillidshverv: AMR og lokal og fælles MED udvalg  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Begrundelse for opstilling: 
Mine to første år som bestyrelsesmedlem har givet mig et indblik i Socialpædagogernes maskinrum, hvor OK18 

og kongressen var to store inspirerende og lærerige oplevelser. Politikerne gerne ville snakke om socialpolitik 

og faglighed, men vi oplever store udfordringer, så som besparelser, nedprioritering af arbejdsmiljøet, samt 

forringelser af pædagoguddannelsen. Socialpædagogerne er stolte af deres fag og faglighed, og de går langt for 

deres bruger, så derfor skal arbejdsvilkårene, arbejdsmiljøet også være i orden.  Jeg vil igennem mit fagpolitiske 

virke og motivation være med til, at sætte ord og handling på de store udfordringer og genopstiller derfor til 

kredsbestyrelsen endnu engang. 

 

 

 

 
Begrundelse for opstilling: 
Jeg genopstiller, fordi arbejdet i bestyrelsen er berigende for mig både fagpolitisk og pædagogisk. 
En af de ting, som jeg finder spændende, er at fremme de demokratiske processer. 
Tonen og sprogbruget er vigtigt at have fokus på i en tid, hvor forråelse er i højsædet. Det er vi opmærksomme 
på i bestyrelsen, og det skal vi blive ved med at være. 
Jeg synes, det er vigtigt at klæde TR og AMR godt på, så de bliver bedre rustet til at tage sig at vores medlem-
mer og samarbejdet med lederne.  
Sammen er vi stærkere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Begrundelse for opstilling: 
Jeg har netop afsluttet Socialpædagogernes fagpolitiske uddannelse og har i den forbindelse tillært mig viden 

og kompetencer, som jeg tror på, jeg vil kunne gøre brug af i bestyrelsesarbejdet. Jeg brænder for at udvikle 

det socialpædagogiske fag og styrke det faglige fællesskab. Derfor opstiller jeg til kredsbestyrelsen. Jeg synes, 

at det er et spændende og vigtigt arbejde at kunne være med til at sætte et præg på den retning vores fagfor-

ening skal bevægelse sig, med et fortsat fokus på hvordan faglighed, arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår går 

hånd i hånd. 

Tine Sofia Jensen—Genopstiller til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Frederikssund Kommune. 
Arbejdsområde: Voksne med psykisk funktionsnedsættelse . 
Tillidshverv: Kredsbestyrelsesmedlem. 

Katrine Rygård—Genopstiller til kredsbestyrelsen 
 

Arbejdsplads:  Julemærkehjemmet Kildemose. 

Arbejdsområde: Børn og unge. 
Tillidshverv: TR og kredsbestyrelsesmedlem. 

Christina Louise Hansen —Opstiller til kredsbestyrelsen. 
 

Arbejdsplads:  Bofællesskaberne Solskin og Højmose Vænge  
Arbejdsområde: Voksne med psykisk funktionsnedsættelse  
Tillidshverv: TR, næstformand i CenterMED  

Kandidater til øvrige poster 

Morten Fjordbo —Genopstiller 

til  kritisk revisor. 
 

Arbejdsplads:  Lindegården / Fre-

densborg Kommune. 


