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Kredsformand Lene Ek Christensen bød velkommen til medlemmer, gæster og kredskontorets medarbejdere.

Formalia
Lene Ek Christensen foreslog på kredsbestyrelsens vegne, at Lars Petersen blev valgt til dirigent.
Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Lars Petersen foreslog på kredsbestyrelsens vegne, at Anne Mette Hulbæk blev valgt som referent
Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Der blev valgt følgende stemmetællere:
Rene Brændemose, Karen Holte, Bo Sørensen, Birgitte Sloth
Brita Sørensen og Elin Jensen (kredskontoret)

Kredsbestyrelsens beretning
Lene kom i sin mundtlige beretning ind på følgende områder:

• Valget 12019, hvor hun blev valgt som kredsformand og om at starte en helt fly arbejdstilværelse
• Tiden under og efter Corona og hvordan det fik indflydelse på socialpædagogernes arbejde
• Kongressen og de projekter, der blev vedtaget — samt hvordan kredsen arbejder med projekterne
• Tillidsvalgte, TR, AMR, MED og de aktiviteter, der har været for og med dem
• Uddannelse, netværk, familieplejere, ledere, seniorer, kredsbestyrelse og KB
• Synlighed på arbejdspladserne og i de medier kredsen bruger
• Socialpædagogernes 4Oårs jubilæum

Jannik Møller, formand for Ledersektionen, kom i sin supplerende beretning ind på følgende områder:
• Corona .— under og efter set med ledernes Øjne
• Fokus på lederne, såsom kompetenceudvikling og at der skal være flere ledere med socialpædagogisk

baggrund
• Opfordring til lederne om at stille op til kredsbestyrelsen.

Beretningsdiskussion
Katrine Rygård opfordrede til, at man kigger på Islands model for ligeløn. Hun foreslår desuden, at man inviterer de
unge ud på vores arbejdspladser, så de kan opleve den verden — som det gøres nu på nogle plejehjem. Det kunne
give flere pædagoger på den lange bane. Desuden synes Katrine, at beslutningstagerne burde komme i praktik, så de
ved hvad de taler om.

Regnskab 2019-20
Thomas Svendsen fremlagde kredsens regnskab, medlemstal, indtægter og udgifter. Der var ingen kommentarer fra
salen til det fremlagte.

Indkommet forslag
Thomas Svendsen motiverede forslag om minimumsdagsorden pâ generalforsamlingen 2022.
Forslaget blev vedtaget med en stemme imod, en undlod at stemme og 47 stemte for.

Fremtidigt arbejde
lene fremlagde kredsbestyrelsens plan for fremtidigt arbejde i kredsen.
Tina Green-Andersen foreslog, at man skal erfaringsudveksle omkring fastholdelse af medarbejdere på
arbejdspladsen.
Frank Hedegaard spurgte til hvad man gør for de medlemmer, der ikke kan tage en ment, fordi de ikke har den
nødvendige uddannelse?
Thomas Svendsen svarede, at det skal der helt klart kigges på.



Kredsens fremtidige arbejde blev herefter enstemmigt vedtaget.

Budgetforslag for 2022
Thomas redegjorde for budgettet.
Frank Hedegaard spurgte ind til udgifter forbundet ned kredsbestyrelsens deltagelse i Folkemøde på 8ornholm og
om nødvendigheden af, at den lokale kredsbestyrelse deltager, når forbundet også er til stede på folkemØdet.
Thomas fortalte hvad kredsbestyrelsen får ud af deltagelsen og hvad det koster at sende repræsentanterne afsted.
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Indkommet forslag
Thomas Svendsen motiverede forslag om at kredsbestyrelsens størrelse er lig med kongresdelegationens størrelse.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Valg
Kredsfor mand
Lene Ek Christensen blev valgt uden modkandidater.

115-medlem
Benny Nielsen blev valgt uden modkandidater.

Faglig sekretær
Thomas Svendsen blev valgt uden modkandidater.

Kasserer
Thomas Svendsen blev valgt uden modkandidater.

Kredsbestyrelse:
Lars Andersen
Christina Louise Hansen
Katrine Rygård
Pia Saltoft
Tine Sofia Jensen
Kate Jensen
Nanna Valet Randrup
lngelil Batenburg
Tue ÆrsØe
Kristian Lisemose
Ib Flemming Hansen

Suppleanter til kredsbestyrelsen
Lone Beier Jensen (1. suppleant)
Charlotte Lodberg (2. suppleant)
Michael Hannberg (3. suppleant)

Kritisk revisor
Kim Lund blev valgt uden modkandidater.

Suppleant for kritisk revisor
Ronald Blach Johansen blev valgt uden modkandidater.

Kredsformand Lene Ek Christensen afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten og de afgående
kredsbestyrelsesmedlemmer, samt alle i salen for en god eftermiddag.

Dato: 2Ç i. 2021
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