
 
 

 

 

 

 
Referat til kredsbestyrelsesmøde 

 
 
 
Dato:  16. august 2021 
 
 
Tid: 9.00-15.00 
 
 
Sted: Jættevej 50, 4100 Ringsted 
 
 
Indkaldte: Gitte Jensen, Ida Lehrmann, Kristina Fischer, Lotte Anhøj Henriksen, Vibeke Hansen, 
Joan Skovgaard Rasmussen, Brit Agerlund Lustrup, Karsten Stegmann, Rasmus Damgaard og Lene 
Kümpel.  
 
 
Afbud: Mette Vibe Jørgensen, Kamilla Gundersen og Pia Laursen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Sagsfremstilling 

 

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

punkter til senere bestyrelsesmøder oplyses her. 

 

Indstilling 

 

Bilag 

 

Referat 

 

Godkendt 

 

  



2. Godkendelse af referat fra den 3. juni 2021 

 

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 

 

Referat af møde 3. juni 2021 

 

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 referat af dette punkt. 

 

  



4. Budgetopfølgning 4. kvartal 2020 

 

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen drøfter Kreds Midtsjællands regnskab efter 2. kvartal 2021 og forholder sig til 

evt. budgetreguleringer. 

Indstilling 

Der foretages en budgetregulering efter 2. kvartal 

• Der reguleres ”56600 – Generel kontordrift” fra kr. 100.000 til kr. 200.000 under 

Kontordrift og administration 

Der foretages ikke budgetreguleringer begrundet i Covid-19, da budgettet fortsat skal afspejle de 

politiske prioriteringer besluttet på generalforsamlingen. Det er aftalt i ØU, at alle kredse som 

udgangspunkt følger denne fremgangsmåde, med mindre andet besluttes lokalt i kredsene. 

Bilag 

Resultatopgørelse pr. 31.06.2021 - Kreds Midtsjælland 

Referat 

Godkendt 

 

  



5. Generalforsamling: 

 

Kredsens generalforsamling afholdes d. 5. oktober 2021.  

Torben Jensen prisen: På KB mødet d. 3. juni besluttede KB at modernisere kriterierne for prisen, 

samtidig med at vi bærer historien med os. Vi besluttede at kriterierne skal kunne justeres fra gang 

til gang og dermed vedblive relevante og tidssvarende. 

KB besluttede at Karsten, Rasmus og Lene laver et udkast til ”den nye” Torben Jensen pris.  

Tidsplan for generalforsamlings forberedelse: KB drøfter og beslutter tidsplan for forberedelse af 

GF 2021. 

Præsentation af kendte kandidater til de valgte poster: De af Kredsbestyrelsens kendte kandidater 

til valgte poster har traditionelt mulighed for at lave en skriftlig præsentation der offentliggøres på 

hjemmesiden sammen med det øvrige generalforsamlingsmateriale. 

Æresmedlemmer: Kredsbestyrelsen drøftede på juni mødet muligheden for at optage 

æresmedlemmer i forbindelse med at socialpædagogerne fylder 40 år i år. Lene undersøger om 

der er medlemmer i kredsen, så har været medlem alle årene. 

  

Indstilling 

Det indstilles at kredsbestyrelsen kvalificerer udkastet og beslutter nyt grundlag Torben Jensen 

prisen. KB drøfter hvordan vi inviterer medlemmer til at komme med indstillinger. 

Det indstilles at KB beslutter, at kendte kandidater inviteres til lave en kort skriftlig præsentation, 

som offentliggøres med det øvrige GF materiale.  

KB drøfter muligheden for at have æresmedlemmer i kredsen. 

 

Bilag 

Udkast til kriterier og grundlag for Torben Jensen Prisen. 

Udkast til tidsplan for GF forberedelse. 

Referat 

Kredsbestyrelsen kvalificerede udkastet og besluttede det nye grundlag for Torben Jensen Prisen. 

Prismodtagerne modtager fremadrettet et særligt krus, som det synlige bevis på at man har 

modtaget prisen.  



Vi inviterer medlemmerne til at komme med indstillinger til Torben Jensen prisen via 

hjemmesiden, Facebook, kredsens arrangementer frem til deadline og flyer til ophæng på 

arbejdspladserne.  

Kendte kandidater inviteres til at lave en kort skriftlig præsentation. Deadline er 24. september. 

Der er i kredsen 54 medlemmer der har været medlem i 40 år. Disse 54 medlemmer inviteres 

særligt til at deltage i årets generalforsamling. 

 

  



6. Tillidsrepræsentanternes opgaver og kompetencer 

 

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen 2. behandler udkastet til beslutningspapiret tillidsrepræsentantens opgaver og 

kompetencer 

Indstilling 

Til beslutning 

Bilag: 

Udkast: Tillidsrepræsentantens op gaver og kompetencer. 

Referat 

Godkendt/besluttet dags dato - 160821. 

  



7. Deltagelse i kredsens TRIO møder/medlemsaktiviteter for ledere der ikke er medlemmer? 

Sagsfremstilling: 

Kredsen får indimellem forespørgsel om det er muligt for ikke medlemmer at deltage i kredsens 

arrangementer, primært til TRIO møder. 

Kredsbestyrelsen drøfter fordele, ulemper og dilemmaer vedrørende spørgsmålet. På den 

baggrund træffes der beslutning om hvordan kredsen fremover agerer.   

Indstilling 

Til drøftelse og beslutning, hvis KB er klar til det. ellers 2. behandles punktet. 

Bilag 

Referat 

Kredsen fortsætter den nuværende praksis, med særligt fokus på at den enkelte 

socialpædagogiske arbejdsplads, kan have en, to eller tre TRIO medlemmer der deltager i det 

enkelte TRIO arrangement. Gruppearbejde i den enkelte TRIO skal derfor undgås, af respekt for TR 

og AMR der deltager alene eller sammen, men uden deres leder og andre medlemmer af deres 

TRIO, fx TRer fra andre faglige organisationer. 

  



8. Kommune og regionsvalg 

Kredsbestyrelsen drøfter aktiviteter i forbindelse med kommune og regionsvalg. Skal vi have 

valgmøde(r), debatindlæg, brugen af sociale medier eller? 

Indstilling 

Kredsbestyrelsen træffer beslutninger om valgaktiviteter 

Bilag 

Hovedbestyrelsens strategi for kommunal og regionsvalg 

Referat 

Der sendes et brev til politikerne i kommuner og regioner, brevet indeholder bl.a. et fakta ark og 

en personlig kontakt. 

Vi kontakter TV2 Øst og Lorry, i håbet om at vi kan få journalisterne til at stille politikerne et eller 

to spørgsmål indenfor det socialpædagogiske område. 

Vi køber annoncer i flere af kredsens skriftlige medier. I annoncerne indgår bl.a. fakta, der også er 

sendt direkte til politikerne. 

Vi benytter Facebook til at gøre medlemmerne opmærksom på kredsens tiltag. 

  



9. Kort politisk orientering 

 

Sagsfremstilling 

Tal og fakta vedr. pædagoguddannelsen (Lene) 

Styrket specialisering (Lene) 

Uddannet personale i kommuner i kreds Midtsjælland (Lene) 

Den lokale studieindsats (Karsten) 

Organisering og overenskomstdækning på det private område (Lene) 

Indstilling 

Til orientering 

Bilag 

Tal og fakta vedr. pædagoguddannelsen 

Styrket specialisering 

Uddannet personale i kommuner i kreds Midtsjælland 

 

Referat 

KB blev orienteret om ovenstående punkter. 

 

 

Evt.  

IAB 

 

 

 

 


