
GENERALFORSAMLING

I Kreds Bornholm
Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 17.00

Aakirkeby Hallerne
Grønningen 3, 3720 Aakirkeby

Indskrivning fra kl. 16.45

STYRKET TIL
AT VÆRE
NOGET FOR
ANDRE

Skriftlig beretning 2021

Vi fejrer 40-års jubilæum for
Socialpædagogerne
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KÆRE MEDLEM

Du sidder nu med Socialpædagogerne Bornholms beretning, som også indeholder
forslag til det fremtidige arbejde, samt regnskab 2020 og budgetforslag 2022.

Opbakning til kredsens generalforsamling har altid været stor. Det er vi stolte af og
håber, at medlemmerne i år også vil møde talstærkt op. 

Som i de senere år er materialet forsøgt fokuseret på det mest aktuelle, og
sammenholdt med den mundtlige beretning ligger vi op til en generalforsamling med en
god debat.

Til årets generalforsamling får vi besøg af forbundsformand Benny Andersen. Desuden
vil der være oplæg fra Børn og Familiecenteret - STIME.

Vi glæder os til at se dig og rigtig mange andre medlemmer af Socialpædagogerne
Bornholm.

Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 17.00

Tilmelding til Generalforsamling
Spisning kl. 19.00. Der serveres frugt, te og kaffe under generalforsamlingen.

Af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmelding, uanset om du deltager i
spisningen. Tilmeldingen foregår enten til din tillidsrepræsentant eller til kredskontoret
senest d. 7. oktober på 7248 6699 eller bornholm@sl.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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DAGSORDEN

Velkomst ved kredsformand Tina Lai Holmgaard

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetællere

4. Kredsbestyrelsens beretning

5. Kredsens regnskab for 2020/2021

6. Indkomne forslag

7. Fremtidigt arbejde

8. Fastsættelse af kredsbestyrelses størrelse og

antallet af frikøbte

9. Kredsens budget for 2022

10. Valg efter præsentation af kandidater

a. Kredsformand og

hovedbestyrelsesmedlemmer

b. Øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer

c. Faglig(e) sekretær(er)

d. Kredskasserer

e. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

f. Kongresdelegerede og suppleanter

g. Kritisk revisor og suppleant

Hilsningstale fra Benny Andersen –

forbundsformand.

Kredsformand – Tina Lai Holmgaard samt

bestyrelse – Hanne Ulrich, Flemming Bærnthsen,

Annette Andersen genopstiller alle.

Tina Kofoed Menzel opstiller til posten som

kredskasserer.

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN
1. Kun medlemmer af Socialpædagogerne
Bornholm har stemmeret.

2. De under punkt 1 omtalte, og de af
bestyrelsen indbudte gæster har taleret.

3. Dagsordenens punkter behandles i den
angivne rækkefølge.

4. Punkter, som ikke er anført på dagsordenen,
kan ikke behandles på generalforsamlingen.

5. Indtegning af talere kan først begynde, når
forhandlingerne om det pågældende punkt er
begyndt.

6. Ingen kan tage ordet uden dirigentens
samtykke. Ordet gives i den rækkefølge talerne
har indtegnet sig.

7. Dirigenten kan bryde rækkefølgen for at give
en taler ordet for en kort bemærkning af
oplysende eller korrigerende art (højest 1 minut)

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

9. Medlemmer af Socialpædagogerne Bornholm
eller dirigenten kan foreslå indskrænkning af
taletiden eller afslutning af punkter med de
indtegnede talere. Et sådant forslag skal straks
sættes under afstemning.

10. Dirigenten kan fratage en taler ordet, hvis
denne ikke holder sig til det emne, der bliver
debatteret.

11. Afstemningen afgøres ved simpelt flertal. Ved
stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

12. Såfremt 1/5 af de fremmødte ønsker skriftlig
afstemning, skal dette følges.

13. Valg til enkeltposter kræver absolut flertal.
Ved øvrige valg er de kandidater, der opnår flest
stemmer, valgt. 

14. Det skriftlige referat fra generalforsamlingen
underskrives af dirigenten og referenten.

15. Opstår der tvivlsspørgsmål i forhold til denne
forretningsorden, afgøres dette af
generalforsamlingen. 
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GENERAL-

FORSAMLING

I KREDS BORNHOLM

Velkommen til generalforsamling 
i Kreds Bornholm 14. oktober!

Igen kan vi samles til dette års generalforsamling
ansigt til ansigt i Aakirkeby Hallerne. Med
skiftende nedlukninger lykkedes det os at mødes
sidste år fysisk til generalforsamlingen på
Snorrebakkens Selskabslokale. 

Året 2021 har været præget af nedlukning i
kredskontoret og ude på arbejdspladserne. Det
har kunnet mærkes på antallet af aktiviteter og
arrangementer, hvor fysiske medlemsmøder
ikke var mulige. Vi kunne ikke komme på
arbejdspladsbesøg og samtlige
medlemsarrangementer kunne ikke afholdes. 

Selvom vi gennem 2020 og 2021 blev klogere på
de digitale løsninger under nedlukningen, ser vi
frem mod at kunne genåbne kredskontoret til
møder, nye medlemsarrangementer og
forsamlinger. 

Vi byder dig velkommen til generalforsamlingen,
hvor du som medlem kan være med til at
bestemme, hvilke sager vi skal fokusere på nu og
i fremtiden. Her vil du også kunne stemme på
den bestyrelse, som skal arbejde for kredsens
faglige og fagpolitiske arbejde de næste to år.

Corona og det socialpædagogiske arbejde
I 2021 fortsatte restriktioner for corona, og det
satte sit præg på kontakten mellem kredsen og
medlemmerne. På trods af andre betingelser
fortsatte kredskontoret med at opretholde
kontakten til medlemmerne, dog på sikker
afstand. 

Epidemien har haft stor indflydelse på det
socialpædagogiske arbejde. Men til trods for
store forandringer, har medlemmerne fortsat
ydet stor indsats til øens udsatte borgere. Med
jeres stærke faglighed yder I den bedste støtte
og omsorg trods store forandringer.

TAK FOR NU
På kredskontoret takker vi i 2021 farvel til tre
ansatte:

Helle Rottbøll
Sanne Landin
Henriette Mortensen

Vi siger også tak til medlemmerne af den forrige
bestyrelse.

Karen-Lisbeth Kusk
Helle Rottbøll
Bitten Thomsen

Vi takker alle for jeres gode arbejde for
Socialpædagogerne Bornholm. 

NYT ANSIGT PÅ KONTORET
Fra oktober kan vi byde velkommen til vores nye
sagsbehandler og tilflytter til øen Cecilie
Cholewa, som er uddannet med en humanistisk
kandidat fra Aarhus Universitet og Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole. Dertil har hun
tidligere erfaring med fagbevægelsen, digital
formidling og politisk kommunikation.

KONTORET ER ÅBENT
Kredskontoret holder igen åbent for fysisk
fremmøde og telefonisk kontakt med nye
åbningstider.

Mandag: Lukket
Tirsdag: 9-14
Onsdag: 9-14
Torsdag: 9-14
Fredag: 9-13

Vi ser frem til at se jer i Storegade 38!
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BESTYRELSENS 

FREMTIDIGE ARBEJDE

Kreds Bornholm vil for den kommende periode arbejde med en række visioner, som skal fremme nærvær
og åbenhed mellem de bornholmske medlemmer, bestyrelse og den faglige organisation. Som bestyrelse
har vi en vision om at favne socialpædagoger i bredden og i dybden. Vi ønsker at styrke vilkårene for vores
medlemmer på tværs af faglige forskelle og nicheområder, være til stede på tværs af geografisk afstand og
fremme samfundsdebatten om de socialpædagogiske mærkesager. Vi vil arbejde for at sikre at alle
medlemmer på Bornholm bliver hørt og får muligheden for at deltage i relevante faglige, sociale og
politiske arrangementer.

Konkret kommer bestyrelsens vision til udtryk i de tre følgende overskrifter:

Tættere på medlemmerne
- Tilgængelighed for medlemmer med nye åbningstider for fysisk fremmøde på kredskontoret og
telefonisk kontakt.
- Sociale og faglige arrangementer i SL-huset.
- Arbejdspladsbesøg ude hos SL-medlemmer.

Tættere på fagligheden
- Facilitere debatarrangementer med politikere med fokus på socialpædagogiske mærkesager.
- Vidensdeling af den socialpædagogiske faglighed og praksis til politikere.
- Synlighed i samfundsdebatten, også på digitale medier.

Fokus på arbejdsmiljø
- Studerende
- Familieplejer
- TR/AMR/Ledere
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VI ER 

SOCIALPÆDAGOGERNE

SOCIALPÆDAGOGERNES KONGRES
2020
Årets kongresmøde fandt i 2020 sted som en
digital kongres. De bornholmske delegerede
deltog fra kredskontoret med ihærdig debat,
ideudveksling og afstemning.

Medlemsinddragelse og arbejdsmiljø udgjorde
et særligt fokus for kongresmødet med
beretninger fra flere medlemmer om de faktiske
vilkår og udfordringer, som socialpædagoger
møder i dagligdagen. 

Med vedtagelsen af medlemsprojekterne ”Vi er
Socialpædagogerne” og ”Sammen former vi det
gode arbejdsmiljø” skal medlemmerne spille en
central rolle, som hverdagseksperter, til at sikre
det gode arbejdsmiljø. 

Projektet ”Vi er Socialpædagogerne” har til mål at
styrke medlemmernes engagement til forbundet
og gøre det endnu mere attraktivt at være
medlem af Socialpædagogerne. 

Nærheden mellem medlemmer og den lokale
kreds er afgørende for at styrke engagementet
til forbundet. Derfor skal initiativet arbejde for, at
medlemmerne tilbydes gode betingelser og
rammer for at kunne udleve det faglige og
personlige initiativ. 

Kongresbeslutningerne har også været
gældende for det faglige arbejde i Kreds
Bornholm.

Flere socialpædagogiske arbejdspladser har fået
del i Initiativ-puljen. For 2021 alene har fire
arbejdspladser fået tilsagn til initiativer, der skal
styrke kollegaskab, faglighed, arbejdsmiljø og
tilknytningen til det faglige forbund.

Den anden kongresbeslutning ”Sammen skaber
vi det gode arbejdsmiljø” er målet at give plads til
idéer og løsninger, som kan styrke det gode
arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads.

Løsninger, der skal findes i samarbejde med
medlemmerne. Og det gælder også for
medlemmerne i Kreds Bornholm. 

Som fagforbund vil vi arbejde mod løsninger, der
fastholder og sikrer, at AMR og ledere bliver
klædt godt på til at løse de
arbejdsmiljøudfordringer, de møder.

ET SYNLIGT FAGFORBUND
I 2021 har medlemstallet for Socialpædagogerne
på Bornholm ligget stabilt – men vi ønsker at
blive endnu flere medlemmer i kredsen. 

De seneste målinger viser, at
Socialpædagogerne Bornholm i dag består af
467 medlemmer – en stigning fra sidste år fra
440 medlemmer. 

Med genåbningen af kredskontoret vil vi fra
oktober atter kunne byde de bornholmske
medlemmer velkommen i huset til faglige
arrangementer, fyraftensmøder, sparring og
rådgivning – telefonisk og ved fysisk fremmøde.
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OK21 
NY OVERENSKOMST

OG KRAV TIL

UDDANNELSE

OK21
Der er vedtaget ny overenskomst på det
offentlige område – OK21. I lyset af corona-krise
har det været vigtigt at skabe synlighed omkring
forhandlingerne. 

Vi har sørget for at fremlægge, hvad der er
realistisk i den specielle situation, som corona-
krisen har bragt mange medlemmer i. 

Til urafstemningen om overenskomstresultatet
oplevede vi en historisk høj deltagelse. Og helt
særligt var Bornholm med den største andel
deltagende medlemmer, som loggede ind og
afgav deres stemme.

Afstemningen understreger blot den stærke
tilslutning, som socialpædagoger har til kredsen
og forbundet. At det er vigtigt at engagere sig og
have medbestemmelse i løn- og arbejdsforhold.

Fortjenesten af den høje deltagelse hviler særligt
på tillidsrepræsentanterne, der er gået i dialog
med medlemmerne. 

Det understreger blot, hvor afgørende den tætte
kontakt med medlemmerne er for at styrke
fagforbundet nu og i fremtiden. 

NYE KRAV OM UDDANNELSE
I 2021 blev der annonceret en ny kampagne af
Socialpædagogerne om at indføre krav om
uddannelse til de ansatte på socialområdet. Det
bør også gælde for Bornholm.

I dag er det kun halvdelen af dem, der arbejder
med børn, unge og voksne med særlige behov,
som er socialpædagoger. Det tal, mener vi, er alt
for lavt. 

Resultatet af de sociale indsatser bygger på en
stærk socialpædagogisk faglighed og faste
kvalitetskrav, som sikrer borgere den rette hjælp. 

Desværre møder vi alt for ofte, at ansatte på
socialområdet ikke er klædt på til de
udfordrende faglige opgaver, som er en del af
hverdagen i den sociale sektor. 

Vi mener, at der skal indføres et
uddannelseskrav, som gælder for hele det
sociale område. Det skal være socialpædagoger,
som er ansat på socialpædagogiske
arbejdspladser. 

Altså skal personale have gennemført
uddannelsen som pædagog og siden 2014 en
pædagog med specialisering i social- og
specialpædagogik. Det skal være en
forudsætning for at kunne være godkendt til og
drive opholdssteder og døgntilbud for børn og
unge og botilbud til voksne. 

Hertil skal ansættelse af andre fagligheder ske
på baggrund af en konkret faglig vurdering.

Vi ved, at faglighed gør en forskel. Faglighed
forandrer liv – og det er målet for vores
kampagne.
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REGNSKAB 2020 FOR SL KREDS BORNHOLM

OPR. BUDGET REG. BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER

Kredstilskud ordinært                              -1.862.000            -1.820.000           -1.820.000                      100%
Grundtilskud                                                             0                            0                           0                             
Særligt tilskud                                              -115.000               -115.000              -115.000                       100%
Akutmidler                                                      -88.000                 -93.000                -97.900                      105%
Andre indtægter                                                       0                             0                          0                                         
Renteindtægt netto                                         -1.500                             0                          0                                

 Indtægter i alt                                           -2.066.500            -2.028.000           -2.032.900                     100%

UDGIFTER

Løn og ansættelsesforhold                          15.000                            0                         0                           
TR møder m.v.                                             100.000                  50.000                36.043                        72%
Arbejdspladsforhold i øvrigt                        50.000                   10.000                   4617                        46%
A-kasse arbejde                                                      0                            0                          0                                 
Socialfagligt/uddannelsesområdet                       0                     5.000                  1.108                        22%
Lokalblad og informationsarbejde                        0                            0                          0                                
Projekter og kursusvirksomhed                115.000                 115.000                61.466                       15%
Fagligt område i alt                                     280.000                 180.000             103.234                        57%

Generalforsamling og kongresdelegation  50.000                  30.000                13.393                        45%
Bestyrelse                                                      40.000                   40.000                27.498                       69%
Politisk ledelse og interessevaretagelse               0                            0                     496                      
Sektioner og udvalg                                      70.000                   60.000                22.536                       38%
Organisatorisk samarbejde                          25.000                  25.000                14.940                        60%
Repræsentation, tilskud og bevillinger        25.000                  15.000                  7.933                        53%
Medlemsmøder og arrangementer                      0                            0                    -758 
Organisatorisk område i alt                       210.000                 170.000               86.039                        51%

Husleje og lokaleudgifter                           160.000                 175.000             173.649                        99%
Kontordrift i øvrigt                                         65.000                  40.000                41.212                     103%
Afskrivning / anlægsudgift                                      0                            0                                                            
Budgetteret til anlæg/anskaffelser                        0                            0                                                             
Kontorhold m.v. i alt                                    225.000               215.000              214.860                      100%

Lønudgifter                                               1.464.000             1.534.000          1.519.750                        99%
Regulering ferieforpligtelse                                    0                            0                44.682                      
Løn m.v. i alt                                             1.464.000             1.534.000           1.564.432                     100%

Udgifter i alt                                              2.179.000             2.099.000          1.968.565                        94%

RESULTAT (overskud hvis minus)               112.500                  71.000              -64.335

Akk. overskud primo                                                                                                                            395.549
Akk. overskud ultimo                                                                                                                           459.884

- % af reg.budget
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BUDGET 2022 FOR SL KREDS BORNHOLM

REGNSKAB 2020 BUDGET 2021 BUDGET 2022

INDTÆGTER
Kredstilskud ordinært                             -1.820.000             -1.860.000           -1.860.000             -1.890.000
Grundtilskud                                                            0                              0                           0                             0
Særligt tilskud                                             -115.000                 -115.000              -115.000                  -40.000
Akutmidler                                                     -97.900                   -97.000                -97.000                -100.000
Andre indtægter                                                      0                                                                                           0
Renteindtægt netto                                                 0                                                                                          0
Indtægter i alt                                          -2.032.900             -2.072.000           -2.072.000             -2.030.000

UDGIFTER

Løn og ansættelsesforhold                                   0                                                                                        0
TR møder m.v.                                              36.043                   60.000                 70.000                   60.000
Arbejdspladsforhold i øvrigt                          4.617                   20.000                 10.000                  15.000
A-kasse arbejde                                                     0                                                                                         0
Socialfagligt/uddannelsesområdet               1.108                     5.000                   5.000                     5.000
Lokalblad og informationsarbejde                       0                                                                                        0
Projekter                                                       61.466                 115.000               115.000                   40.000
Fagligt område i alt                                    103.234                 200.000              200.000                 120.000

Generalforsamling og kongresdelegation 13.393                   15.000                 15.000                   18.000
Bestyrelse                                                     27.498                   30.000                 30.000                   35.000
Politisk ledelse og interessevaretagelse         496                                                                                 2.000
Sektioner og udvalg                                     22.536                   60.000                 60.000                   55.000
Organisatorisk samarbejde                         14.940                  20.000                 20.000                   18.000
Repræsentation, tilskud og bevillinger         7.933                     5.000                   5.000                     5.000
Medlemsmøder og arrangementer               -758                                                                               15.000
Organisatorisk område i alt                        86.039                 130.000               130.000                148.000

Husleje og lokaleudgifter                          173.649                 182.000               182.000                185.000
Kontordrift i øvrigt                                        41.212                   65.000                 65.000                  50.000
Afskrivning / anlægsudgift                                                                                                                               0
Budgetteret til anlæg/anskaffelser                                                                                                                 0
Kontorhold m.v. i alt                                  214.860                 247.000               247.000                235.000

Lønudgifter                                              1.519.750             1.571.500            1.624.465             1.500.000
Regulering ferieforpligtelse                         44.682                                                                                3.000
Løn m.v. i alt                                             1.564.432             1.571.500           1.624.465              1.503.000

Udgifter i alt                                             1.968.565             2.148.500            2.201.465             2.006.000

RESULTAT (overskud hvis minus)               -64.335                  76.500               129.465                 -24.000

Overført fra 2020                                                                                                                                 459.884
Budgetteret resultat 2021                                                                                                                 -129.465
Forventet ubudgetteret merudgift 2021                                                                                          -330.000
Akk. overskud primo 2022                                                                                                                          419
Akk. overskud ultimo 2022                                                                                                                    24.419

I budget 2022 er forudsat gennemsnitligt 345 tilskudsgivende medlemmer. I budget 2021 er forudsat 343 medlemmer.
Særligt tilskud 2020-2022 er ekstraordinære kredsmidler til arbejdet med medlemsprojekt og særlig organiseringsindsats.

Oprindelig Reguleret
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Kredsens Repræsentanter (pr. 1. oktober 2021)

Repræsentation lokalt på Bornholm

Hoved MED Udvalg b-side

KFO, de kommunalt ansattes 
samarbejdsforum på Bornholm 

FH Bornholms bestyrelse

RAR Bornholm

Lokalt udvalg for pensionister og 

efterlønsmodtagere

TR; Roar Green (Det gule Team), Sup. Michael Tysk-Andersen

Tina Lai Holmgaard

Tina Lai Holmgaard

Sup. Michael Tysk-Andersen (Børne- og Familiehuset)

Lola Olsen, Jens Westh, Hans Peter Pedersen

Repræsentation centralt 

Arbejdspladsudvalget

Overenskomstudvalget

Udvalget for uddannelse og 

Socialpædagogik

Økonomiudvalget

Landslederudvalget (SL)

Etisk udvalg (SL)

Faglig Selskab – om mennesker 

med sindslidelser

Fagligt Selskab – om udsatte børn og unge

Fagligt Selskab – om mennesker med psykiske

og fysiske funktionsnedsættelser i boenheder 

Fagligt Selskab – om marginaliserede 

og mennesker med rusmiddelproblematikker

Fagligt Selskab – om uddannelse,

beskæftigelse og aktivitetstilbud

Fagligt Selskab – om mennesker med 

kognitive og kommunikative

funktionsnedsættelser

Landsudvalget for familieplejere

Kritisk revisor og suppleant (vælges på 

generalforsamlingen)

Kongresdelegation (vælges på

generalforsamlingen)

Faglige Seniorer Bornholm

PKA

Tina Lai Holmgaard

Tina Lai Holmgaard

Tina Lai Holmgaard

Kreds Kasser

Henrik Salinas (Børne- og Familiehuset)

Niels Thuesen (Klintebo)

Jesper Klindt (Socialpsykiatrien Område Vest)

Christina Moldenhawer Bang  (Familiebehandlerne)

Tina Menzel (Vennepunktet)

Mangler 

Søren Vaupell Christensen (Sandemandsgården)

Karina Jensen (Løvstikken)

Vibeke Orheim Jensen

Valg

Valg 

Jens Westh (kasserer)

Ole Rødvig (Klintebo)
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Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (pr. 1. oktober 2021)

Arbejdsplads TR AMR

Center for Børn og Familie

Løvstikken

Børne- og familiehuset

Familiebehandlerne

Det gule Team

Det tværgående Støttekorps

Ungehuset

Center for Psykiatri og Handicap

Klintebo – Strøby og Skovlyst

Gartnerparken

Vennepunktet

Socialpsykiatrien område Vest

Socialpsykiatrien område Øst

Stenbanen 

Nexøhuset

Røbo

Kommandanthøjen

Center for Erhverv, Uddannelse

og Beskæftigelse

Ressource- og

kompetenceafklaring

Integration 

Kærbygård

Valmuen

Lunden

Susanne Kjær

Michael Tysk-Andersen

Claus Lorenzen

Roar Green

Vita Jensen

Flemming Bærnthsen

Philip Nielsen

Lise Mogro 

Helle Rottbøll

Jesper Klindt

Tina Kornbeck Meyer

Henriette Holm Hjorth

Evy Poulsen

Gitte Damkjær

Freya Hornshøj

Dorthe Rolsted Jensen

Malene Præstemose Werner

Michael Nielsen

Conny Bøgh Møller

Pia Mejlvang

Anja Thorsen

Lisbeth Zacho

Jytte G. Hansen

Connie Lillelund

Søs Andersen

Kirsten Funch

Rosa Lillie Rakovic

Evan Patrick Brown

Lene Andersen

Line Ehlers
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