
      
 
 
 
 

 

 

 

 

    

   

   

Referat af generalforsamlingen d. 10. september 2020 

 

Kredsformand Bitten Sohn Thomsen bød velkommen til 

medlemmer og til gæsterne; 

 Forbundsformand Benny Andersen 

 Morten Riis, formand for Børne- og Skoleudvalget 

 Bjarne Hartung Kirkegaard, formand for Social- og 

Sundhedsudvalget 

 Kirsten Wendell, medlem af Social- og 

Sundhedsudvalget 

 Bente Helms, medlem af Børne- og Skoleudvalget, 

formand for Sind, formand for Udsatterådet 

 Henrik Rønnow, ejer af Kærbygård 

 Jens Christian Olsen, formand for LO Bornholm 

 Steen Grønnegaard, administrator hos AOF Bornholm 

 Mette-Marie Andersen, Journalist Bornholms Tidende 

Bestyrelsen blev præsenteret.  

Annika Aakjærs sang; ”de store fremskridt kommer af de 

små” blev spillet.  

  

1. Valg af dirigent og godkendelse af 

forretningsorden. 

Steen Grønnegaard blev valgt. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt, og den foreslåede forretningsorden for 

generalforsamlingen blev vedtaget. 

 

34 stemmeberettigede medlemmer deltog i 

generalforsamlingen. 

 

2. Valg af referent 

Sanne Landin blev valgt. 

 

3. Valg af stemmetællere 

Gitte Koefoed og Jacques Dam blev valgt. 

 

4. Beretning fra bestyrelsen – formanden har ordet  

Bitten fremlagde i korte træk kontorets og 

bestyrelsens arbejde.  

 

Der blev spurgt ind til, hvad kredsen lykkes med. 

Bestyrelsen har fokus på den socialpædagogiske 

faglighed og synlighed. At være tæt på 

Socialpædagogernes 

Landsforbund 

 

Storegade 38 

3700 Rønne 

 

Telefon 7248 6650 

Email bornholm@sl.dk 

 

25. september 2020 
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medlemmerne, klassisk fagforeningsarbejde, gode 

løn- og arbejdsvilkår. 

 

Dialog med lokalpolitikerne. 

 

Kernevelfærd på Socialområdet fylder for lidt i 

debatten på Bornholm – hvor ældre- og skoleområdet 

sætter dagsordenen. Bestyrelsen har en strategi 

omkring dette.  

 

Bornholm har fået et særligt tilskud – som en særlig 

udfordret kommune.  

 

Et fælles ærinde i at skabe gode muligheder for 

borgerne på Bornholm. 

 

Herefter afstemning om beretningen, der blev 

enstemmigt godkendt. 

 

5. Kredsens regnskab 

 

Kasserer Karen Lisbet Kusk var forhindret i at deltage. 

I hendes fravær fremlagde Sanne Landin regnskabet 

for 2019.  

 

Jens West har som kredsens kritiske revisor revideret 

regnskabet og har konstateret, at midlerne er brugt 

på fornuftigt vis. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

7. Fremtidigt arbejde 

I OK 2021 skal der arbejdes på, at folk skal ansættes 

på fuld tid, hvis de har lyst til det – for at rekruttere 

og fastholde.  

Fremtidigt arbejde blev enstemmigt godkendt.  

 

8. Kredsens budget 2021 

Sanne orienterede om budget 2021.  

Vigtigt at pengene bliver brugt til fordel for 

medlemmerne. 

 

Kredsens budget 2021 blev enstemmigt vedtaget. 

 

9.  Evt 

Bitten takkede Steen Grønnegaard for hans indsats 

som dirigent. 

”Når jeg ser et flag smælde” blev spillet. 

 

 

Dirigent                                                Referent 

 

Steen Grønnegaard                                  Sanne Landin 


