
      
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
   
 
 
 
 
 
Referat af generalforsamlingen d. 29. september 2016 
 
Kredsformand Michael Tysk-Andersen bød velkommen til 
forsamlingen, Nina Jensen jobkonsulent i A-kassen, Verne 
Pedersen 2. næstformand for Socialpædagogerne, Jens 
Nielsen redaktør af Socialpædagogen.  
 

1. Valg af dirigent og godkendelse af 
forretningsorden. 

Beo (Bjørn-Erik) Kjeldsen blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt, og den foreslåede forretningsorden for 
generalforsamlingen blev vedtaget. 
 
19 stemmeberettigede medlemmer deltog i 
generalforsamlingen. 

 
2. Valg af referent 

Sanne Landin blev valgt. 
 

3. Valg af stemmetællere 
Roar Green og Bertil Ekstrøm blev valgt. 

 
4. Beretning fra bestyrelsen og regnskab 2015  

Michael Tysk-Andersen indledte sin beretning med et 
håb om, at der ligesom i de forgangne år, vil være en 
livlig debat.  
 
Familieplejernes vilkår blev berørt. Der er en tendens 
til, at når det går godt for det anbragte barn, så 
mener regionskommunen, at familieplejeren skal have 
mindre i vederlag – men opgaven er jo ikke blevet 
mindre. Sagerne skal være ordentligt afdækket. 
Familieplejerne har krav på 2 efter uddannelsesdage.  
 
Ytringsfrihed. Hvad må man sige som offentligt ansat? 
Ytringsfriheds-debatten har været hed efter en sag, 
hvor en offentligt ansat først bliver fyret, og efter 
anvisning fra Ombudsmanden bliver ansat igen.  
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Arbejdsmiljøstrategi. Styrkelse af TRIO (Leder, TR og 
AMR). Formalisering af samarbejdet. Løses bedst og 
nogle gange udelukkende af TRIO.  
 
 
Der er blevet lavet en medlemsundersøgelse i 2016. 
Socialpædagogerne Bornholm har de mest tilfredse 
medlemmer  
 
Socialpædagoger på demensområdet. Der er fremlagt 
en demensplan. Pædagoger skal være med til at løse 
opgaver indenfor demensområdet.  
 
Niels Jørgensen og Bjarne Kristensen spurgte ind til, 
om hvorfor der ikke er lavet en overenskomst med 
familieplejerne. Michael svarede, at SL stadig vil 
lægge pres på.  
 
Niels Jørgensen foreslog, at kredsen laver en 
temadag, hvor der ses på, alle de aktører der arbejder 
indenfor børne- og ungeområdet.  
 
Bertil Ekstrøm, Claus Lorenzen og Bitten Thomsen 
havde bemærkninger til Tavshedspligt. Det er vigtigt, 
at vi stadig har en ytringsfrihed, politikere og 
embedsfolk skal respektere denne. Claus nævnte, at 
han synes, det er vigtigt, at vi har fokus rettet mod, 
hvordan SL (ansatte) kan bruge ytringsfriheden.  
 
Flere nævnte, at det var vigtigt at se på, hvordan 
Socialpædagoger kan få ansættelse på andre 
områder.  
 
Der var en diskussion omkring dokumentation. Flere 
nævnte, at dokumentation er vigtig – også for at 
profilere faget, men dokumentation ift. kontrol, er 
ikke i orden.  
 
Herefter afstemning om beretningen, der blev 
enstemmigt godkendt. 
 
Niels Jørgensen gennemgik regnskabet fra 2015.  
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 
Det skriftlige forslag til fremtidigt arbejde 2017 blev 
vedtaget.  

 
 



7. Kredsens budget 2017 
Niels fremlagde budget 2016.  
 
Bitten Thomsen konstaterede at de afsatte midler på 
kr. 4.000 til AMR er lidt, hvis der skal satses på 
Arbejdsmiljøstrategien.  
 
Kredsens budget 2017 blev enstemmigt vedtaget 

 
 

8.  Evt 
Bitten Thomsen konstaterede, at der er et fald i 
deltagere til generalforsamling. Hun foreslog, at vi 
hver i sær tager en ven med til næste års 
generalforsamling.  
 
Tak til Beo for hans indsats som dirigent. 
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Bjørn-Erik Kjeldsen                                   Sanne Landin 


