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Referat af generalforsamlingen d. 12. oktober 2017
Kredsformand Michael Tysk-Andersen bød velkommen til
forsamlingen, Marie Sonne 1. næstformand for
Socialpædagogerne og Kit Lindhardt journalist på
Socialpædagogen.
1. Valg af dirigent og godkendelse af
forretningsorden.
Jens Westh blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt, og den foreslåede forretningsorden for
generalforsamlingen blev vedtaget.
84 stemmeberettigede medlemmer deltog i
generalforsamlingen.
2. Valg af referent
Sanne Landin blev valgt.
3. Valg af stemmetællere
Axel Jørgensen, Kirsten Funch, Nils Kofoed Toft og
Niels Larsen blev valgt.
4. Beretning fra bestyrelsen og regnskab 2016
Michael fremlagde i korte træk kontorets og
bestyrelsens arbejde. Desuden kom han ind på
deltidsansættelser og Regionskommunens store
forbrug af dette. Ansættelse på deltid er ikke med til
at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
Herefter afstemning om beretningen, der blev
enstemmigt godkendt.
Niels Jørgensen gennemgik regnskabet fra 2016.
Bertil Ekstrøm konstaterede, at han som kredsens
kritiske revisor var garant for at midlerne er brugt på
fornuftigt vis.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkommende forslag
Der var ingen indkommende forslag.
6. Fremtidigt arbejde
I det fremsendte materiale, mangler der noget
omkring Faglige Selskaber, som bestyrelsen har valgt
at prioritere.
7. Fastsættelse af kredsens bestyrelse
Uændret 5 personer.
8. Kredsens budget 2018
Niels orienterede om budget 2018.

9. Valg
Formand; Bitten Sohn Thomsen blev valgt med 70
stemmer.
HB medlem; Bitten Sohn Thomsen blev valgt.
Kasserer; Dorthe Juul-Pedersen blev valgt.
Øvrige medlemmer og suppleanter for disse;
Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt til
bestyrelsen;
Karen Lisbet Kusk, Flemming Bærnthsen, Conny
Møller.
Følgende blev suppleanter;
Helle Rottbøll, Jesper Klindt.
Kongresdelegation og suppleanter for disse;
Bestyrelsen og suppleanter.
Kritisk revisor; Bertil Ekstrøm.
Suppleant; Jens Westh.
10. Evt
Michael blev takket for hans år som formand.
Tak til Niels Jørgensen og Claus Lorenzen for deres
arbejde i bestyrelsen. Tak til Jens Westh for hans
indsats som dirigent.
Generalforsamlingen blev suspenderet under pkt. 9,
(under optælling af stemmer til bestyrelsen) hvor der
var en hilsen fra Marie Sonne 1. næstformand. Efter
denne hilsen blev generalforsamlingen genoptaget.
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