
 
 

 

 

 

Indkald til kredsbestyrelsesmøde 
 

 

 

Dato:  27. aug. 2020 

 

 

Tid: 10.00 – 15.00 

 

 

Sted: Kredskontoret 

 

 

Indkaldte: Gitte Jensen, Ida Lehrmann, Mette Vibe Jørgensen, Kristina Fischer, Lotte Anhøj 

Henriksen, Kamilla Gundersen, Pia Laursen, Vibeke Hansen, Joan Skovgaard Rasmussen, Brit 

Agerlund, Karsten Stegmann, Rasmus Damgaard, Lene Kümpel.  

 

 

Afbud:   

 

Pia Laursen, Rasmus Damgaard og Lotte Anhøj Henriksen 

 

  



1. Godkendelse af dagsordenen 

 

 

Sagsfremstilling 

 

Ekstraordinære punkter kan besluttes akut optaget på dagsordenen. Ligeledes kan forslag til 

punkter til senere bestyrelsesmøder oplyses her. 

 

Indstilling 

 

Til godkendelse 

 

Bilag 

 

Ingen 

 

Referat 

 

Punktet Kommunikationsstrategien er udsat til næste bestyrelses møde. 

Punkter på vej: 

Temadrøftelse af dimittend og studie indsatsen. 

Bestyrelsens arbejdsform, drøftelse, evaluering og evt. tilretning. 

Tidsplan for afholdelsen af generalforsamlingen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Godkendelse af referat fra den 10.06.2020 

 

Sagsfremstilling 

 

Referatet fra seneste møde godkendes endeligt. Kredsbestyrelsesmedlemmer bedes reagere, 

når referat udsendes, hvis der er spørgsmål, rettelser eller tilføjelser, hvorefter revideret 

referat kan udsendes. 

 

Indstilling 

 

Til godkendelse 

 

Bilag 

 

2.1. Referat af møde 10.06.20 

 

Referat 

 

Godkendt 

 

 

3. Lukket møde 

 

Sagsfremstilling 

 

Under dette punkt kan behandles sager, hvis kredskontoret, politisk afdeling, hovedbestyrelsen 

eller enkeltstående kredsbestyrelsesmedlemmer ønsker en sag drøftet eller besluttet i et 

fortroligt rum. 

 

Der er således referatforbud, mundtligt og skriftligt, indtil kredsbestyrelsen træffer anden 

beslutning, her under evt. direkte refererer en beslutning i referatet.  

 

Indstilling 

 

d.d. ingen kendte punkter 

 

Bilag 

 

Omdeles, hvis det er relevant 

 

Referat 

Intet til behandling. 

 

 



4. Ny i bestyrelsen  

 

Sagsfremstilling 

 

Kredsbestyrelsens ”nye” medlemmer har været på kurset – Ny i bestyrelsen”. Deltagerne deler 

deres oplevelser og refleksioner med den øvrige bestyrelse. 

Der er tid til fælles drøftelse og refleksion.  

Indstilling  

Til drøftelse og inspiration 

Bilag 

4.1 kredsbestyrelsens arbejdsform 

4.2 Vedtægter   

Referat 

 

Punktet er drøftet. 

De nye i bestyrelse berettede om deres oplevelse, delte refleksioner og mulige ideer til 

fremtiden. 

Eksempler og ideer og tanker fra mødet, som KB kan tage med i det videre arbejde: 

Julie Holt inspiration til bestyrelsen. Hvad ville der ske hvis mødelederen går på omgang?  

Hvordan gøres bestyrelsen mere aktive på generalforsamling? 

Hvad kan bestyrelsen sætte i gang? – hvad kræver det af det enkelte bestyrelsesmedlem? 

”Pop up” fagforening. Det fremtidige arbejde. Dig og os i bestyrelsen. 

Tør vi slippe kontrollen? Hvad kan et medlemspanel? Projekter ud til medlemmerne. 

2 dags seminar? - for at ryste bestyrelsen sammen. Der er nogen, som har gode erfaring med 

det tidligere seminar på Skjoldenæsholm. Hvad vil det kunne bidrage med i forhold 

kredsbestyrelsens arbejde? Formålet skal være klart.  

Modernisering af dagsorden skabelonen. 

 

 

 

 



5. Hovedbestyrelse 

Det er først møde i hovedbestyrelsen d. 16. september. Dagsordenen drøftes på KB mødet d. 

14. september. 

Indstilling 

Til orientering 

Bilag 

Referat 

Intet til punktet. 

 

6. Kort om Covid-19 

 

Sagsfremstilling 

Kort status på aktuelle covid19 situation efter sommerferien. 

Kort opsamling af erfaringer og hvilke læring covid19 har bragt med sig. 

Indstilling 

Til drøftelse 

Bilag 

Ingen 

Referat 

Punktet er drøftet 

Lene har orienteret om hvilken Corona restriktioner, som er igangsat på kontoret. 

Forsigtighedsprincippet bliver anvendt på kontoret og i forhold til medlems-arrangementer. 

Der opleves forskellige indsatser og udfordringer i forhold til Corona restriktioner, i de 

forskellige kommuner. Bl.a. problemer med arbejdstid, værnemidler, rengøring etc. 

Se i øvrigt den skriftlige beretning hvor temaet indgår og nogle erfaringer nævnes. 

Lene redegjorde for (foreløbige) Corona restriktioner på kommende kongres. 

 

 

 



7.  Udkast til Kommunikationsstrategi (1. behandling) 

Sagsfremstilling 

På baggrund af KB s drøftelse og input til en ny kommunikationsstrategi udarbejder Formand 

og næstformand et udkast til en ny kommunekationsstrategi for Kreds Midtsjælland.  

Indstilling 

Det indstilles at vi gennemgår udkastet og beslutter om det kan besluttes eller om det skal 2. 

behandles. 

Bilag  

10.1: udkast til ny kommunikationsstrategi efterudsendes  

Referat 

Udsat til næste møde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Generalforsamling 2020  

Sagsfremstilling 

Kredsen afholder generalforsamling den 29. september. Kredsbestyrelsen skal forholde sig til 

følgende underpunkter: 

Indstilling 

Skriftlig beretning (1. behandling): 

Kredsbestyrelsen gennemgår første udkast til den skriftlige beretning og kommer med 

bemærkninger, tilføjelser mv. dertil. Den skriftlige beretning 2. behandles og besluttes endeligt 

på KB mødet d. 14. september. 

Torben Jensen Prisen:  

I juni måned udsendte kredsen et nyhedsbrev/en sommerhilsen til medlemmerne. 

Nyhedsbrevet indeholdt blandt andet en opfordring til at fremsende indstillinger.  

Uddrag fra nyhedsbrev:  

” Hvem skal have medlemmernes pris? 

Det kan i/du være med til at indstille! Alt hvad der skal gøres er, at sende en indstilling til kreds Midtsjællands 

bestyrelse, ud fra nedenstående kriterier, til midtsjælland@sl.dk.  

Prisen, som hedder Torben Jensen prisen, bliver uddelt på generalforsamlingen d. 29. september til (en gruppe) 

medlemmer eller en arbejdsplads, som anerkendes for det gode ordentlige arbejde og som har gjort en særlig indsats, 

der gør os alle stolte af at være socialpædagoger. 

Prisen er på 10.000,-kr og kan bruges til en ønsket aktivitet eller donation til et særligt formål efter prismodtagerens 

ønske. 

Læs mere om prisen her: https://midtsjaelland.sl.dk/torben-jensen-prisen” 

Kredsen har ligeledes lagt et opslag op på facebook. 

Der er i skrivende stund indkommet 3 forslag. Vi genopslår opslaget på facebook og håber på flere. 

Kredsbestyrelsen træffer beslutning om hvem der skal modtage prisen på mødet d. 14. september. 

Dirigenter (beslutning): 

Det indstilles at kredsbestyrelsen anbefaler Kredsformand Finn Harald Rasmussen (Sydjylland) 

og faglig konsulent Jannie Andersen til generalforsamlingen. 

Oplægsholder (beslutning): 

Kredsbestyrelsen kom med forskellige input til oplægsholder på mødet d. 10.06. Jan Gintberg 

har Karsten, Rasmus og Lene vurderet for dyr. Han skulle have 50.000, -kr. + transport for 1 

time.  

mailto:midtsjælland@sl.dk
https://midtsjaelland.sl.dk/torben-jensen-prisen


Vi foreslår i stedet Thomas Mygind som har et oplæg med overskriften ”få det bedste ud af det 

meste – trods alt. Thomas tilpasser sit oplæg efter kontekst og ønske. Thomas koster 19.000,-

kr + transport. Det indstilles at kredsbestyrelsen bakker op om forslaget.  

https://www.athenas.dk/thomas-mygind-foredrag-motivation-team-

powertalk.htm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=thomas%20mygind&gclid=EAIaIQobCh

MIv_CHuJmq6wIVDJ53Ch3o9AYiEAAYASAAEgJ4afD_Bw 

Gæster: 

Forbundsformand Benny Andersen kommer og holder hilsningstale fra Forretningsudvalget. 

Journalist Lea Holtze fra Socialpædagogen kommer og dækker generalforsamlingen 

Alt det praktiske (forslag): 

Forplejning: portionsanrettet anretning 

Generalforsamlingsgave: Socialpædagogernes håndsprit, et lækkert indkøbsnet lavet af 

restplastic og halsedisse. 

Dertil kan medlemmerne forsyne sig med FH merchandise. 

Bordene/pladserne: ”Dækkeserviet” (ligesom sidste år) med tre felter: Inspiration til 

temaaftener, input til det kommende arbejdsmiljøarbejde (kongrestema) og et felt hvor 

medlemmer har mulighed for at tilkendegive de gerne vil have os på besøg og være sammen 

om hverdagen. – med kontaktoplysninger.  

Bilag 

11.1: udkast til skriftlig beretning efterudsendes 

Referat 

Indstillingerne gennemgået og godkendt. 

Beretning er gennemgået og der er givet input.  

KB har besluttet, at når generalforsamlings materialet offentliggøres på kredsens hjemmeside, 

sendes der også en mail/et nyhedsbrev til medlemmerne. 

KB har besluttet at afholde generalforsamlingen i Ringsteds kongrescenter.  
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9. Overenskomstforhandlinger 2021 

Indstilling: 

Kredsen skal senest d. 20. september indgive forslag til overenskomstkrav til 

Socialpædagogernes hovedbestyrelse. 

Kredsen har afholdt medlemsmøde derom d. 16. august med Benny Andersen som gæst. 

Kredsen har ligeledes lavet et facebookopslag hvori vi opfodrer medlemmerne til at komme 

med input. 

Kredsbestyrelsen drøfter de kommende overenskomstforhandlinger og kommer med forslag til 

Kredsens overenskomstkrav. De skal tilgå Hovedbestyrelsen senest d. 20. september. 

Bilag:  

9.1: Power point – Det oplæg forbundsformanden bruger til debatoplæg på medlemsmøder 

9.2: Temaer for OK 21  

Referat: 

Indstillingen er fulgt. 

FTR og HU medlemmer har endvidere bidraget med forslag til OK 21. 

Følgende forslået af KB: 

Ret til efteruddannelse. 

Overenskomstkrav STU. (opfølgning på OK18) 

Anciennitets forbedringer på grundløn, så man ikke slutter på 10 år. 

Forbedring af grundlønstillægget. 

Rekreation (det er en vild ide) 

Forslagene indsamles og sendes videre.  

 

10. evt. 

Gitte orienterer om, at hun er blevet torvholder for en temadag i fagligt selskab til næste år. 

Gitte efterlyser muligheder for afholdelse af en temadag. Ringsted kunne være et godt bud. 

Rasmus efterlyser personlige oplysninger til oprettelse First Agenda, så send gerne 

oplysningerne til Rasmus.  

Karsten følger op på tilmelding til kongressen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


