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Referat af generalforsamling 2019

Kredsformand Karen Holte bød velkommen til gæster og medlemmer.
Hele salen sang “Når jeg ser et rødt flag smælde”.

1. Valg af dirigent
Kjeld Sandahi Skov blev valgt som dirigent uden modkandidater.
Kjeld konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt.

Hllsningstale fra forretningsudvalget
Forbundskasserer Michael Madsen fra forretningsudvalget takkede Karen for hendes store arbejde
gennem mange år i organisationen. Han kom i sin hilsningstale ind på, at medlemmernes historier
bliver fortalt videre i mange sammenhænge, at det lysner for vores område med den nye regering, a
kasseprojektet, organiseringsprojekterne og herunder at Socialpædagogerne har lavet undersøgelser
af, hvorfor nogle af vores medlemmer vælger at melde sig ud.

2. Valg af referent(er)
Anne Mette Scheel blev valgt som referent uden modkandidater.

3. Valg af stemmetællere
Stemmeudvalget fik følgende medlemmer:
Elin Jensen (tilforordnet)
Jannik Møller
Britt Hansen
Martin Jeppesen
Christina Rantzau

4. Kredsbestyrelsens beretning
Karen Holte fremlagde kredsbestyrelsens beretning og Lene Ek Christensen fortalte om
deltagelse af 4 bestyrelsesmedlemmers oplevelser på Folkemødet på Bornholm.
Medlemmerne havde følgende kommentarer til beretningen:
Peter Henning: Vi ytrer os for lidt — vi skal være mere kritiske over for medierne — tag de
danske statsborgere, der sidder i lejre i Syrien, hjem — Fredsvagten har stået hver dag foran
Christiansborg i 18 år.
Tue Ærsøe: Vi skal blive bedre til at samarbejde på tværs af faggrupper — spred de gode ideer,
så flere får gavn af dem.
Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

5. Kredsens regnskab
Thomas Svendsen fremlagde kredsens regnskab for 2017-2018.
Der var ingen kommentarer til kredsens regnskab.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6. Indkomne forslag
Der er kommet to forslag til generalforsamlingen.
Forslag om minimumsdagsorden til generalforsamlingen i 2020.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag om tillæg for slid på beklædning.
Forslaget bliver taget med som et krav til næste OK-forhandling.

7. Fremtidigt arbejde
Karen Holte fremlagde kredsbestyrelsens forslag til fremtidigt arbejde.
Hun kom ind på “Vi er Socialpædagogerne”, organiseringsprojektet, socialpolitikken og arbejdet
i den klassiske fagforening.
Det Fremtidige arbejde blev enstemmigt vedtaget.



8. Kredsens budget
Thomas Svendsen fremlagde kredsens budget for 2020-2021.
Der var en fejl i det optrykte materiale. Thomas redegjorde for fejlen, som bestod i at
udgifterne til projekterne er blevet medregnet to gange. Dels som en udgift under det faglige
område og udgifterne i alt.
Budget 2019 bliver således forbedret med kr. 314.000 og budget 2020 også med kr. 314.000.
Det betyder, at det akkumulerede overskud i 2020 vil være p kr. 498000.
Kredsens budget blev herefter enstemmigt vedtaget.

9. Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af frikøbte
Thomas Svendsen fremlagde kredsbestyrelsens forslag om at kredsbestyrelsens størrelse er den
samme som størrelsen p kongresdelegationen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

1O.Valg efter præsentation af kandidater
Der var 67 stemmeberettigede medlemmer tilstede p generalforsamlingen.
De valgte følgende:

Kredsformand
Lene Ek Christensen blev valgt uden modkandidater.

HB-medlem
Benny Nielsen blev valgt uden modkandidater.

Faglig sekretær
Thomas Svendsen blev valgt uden modkandidater.

Kredskasserer
Thomas Svendsen blev valgt uden modkandidater.

Kredsbestyrelse
Lars Andersen
Ingelil Batenburg
Kate Jensen
Pia Saltoft
Tine Sofia Jensen
Katrine Rygrd
Christina Louise Hansen
Susan Stauersbøl
Lars Kongsø
Kirsten Jørgensen
Tue Ærsøe

Suppleanter til kredsbestyrelsen
1. suppleant: Henrik Lehmann
2. suppleant: Anne Haslund Pedersen
3. suppleant: Hanne Eggert Petersen

Kritisk revisor
Morten Fjordbo

Lene Ek Christensen
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Suppleant for kritisk revisor
:h Johansen
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