
 
 

 

 

 

Referat af kredsbestyrelsesmøde 
 

 

 

Dato:  14. september 2021 

 

 

Tid: 10.00-15.00 

 

 

Sted: Kredskontoret 

 

 

Indkaldte: Gitte Jensen (til kl. 13.30), Lotte Anhøj Henriksen, Kamilla Gundersen, Vibeke 

Hansen (til kl. 13.45), Joan Skovgaard Rasmussen, Britt Agerlund (til kl. 12.30), Karsten 

Stegmann, Rasmus Damgaard og Lene Kümpel.  

 

 

Afbud: Kristina Fischer, Ida Lehrmann, Mette Vibe Jørgensen 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 

 

Til godkendelse 

Bilag 

Dagsordenen 

 

Referat 

 

Godkendt  



2. Godkendelse af referat fra den 16.08.2021 

 

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 16.08.21 

 

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 

  



4. Generalforsamling 2021 

 

På kredsbestyrelsesmødet besluttede KB at medlemmer der har været med i alle 40 år skal 

inviteres personligt pr. brev.  

Kredsbestyrelsen har tidligere drøftet muligheden for at flytte generalforsamlingen ud af 

kredsens lokaler grundet pladsmangel på bagsiden af Corona. Dette for at sikre en 

generalforsamling i gode og trygge rammer.  

I håb om stor deltagelse fra de personligt inviterede og antallet af deltagere på tidligere 

generalforsamlinger har vi booket Ringsted kongrescenter til at holde arrangementet for os.   

Socialpædagogerne Midtsjællands pris – Torben Jensen har i år fået et nyt udtryk. Logoet for 

2021 er blevet et jubilæums logo med jubilæumsplakaten i det grafiske udtryk. Det er d.d. 

lavet en flyer til ophæng på kredsens arbejdspladser. Den er foreløbigt omdelt til TR stormødet 

d. 7. september og lagt på facebook med opfordring til at indstille til prisen. 

Udkast 1. til Kredsbestyrelsens skriftlige beretning omdeles på mødet, og der holdes 

læsepause. Kredsbestyrelsen kvalificerer 1. udkast af den skriftlige beretning. 

Kredsbestyrelsen 1. behandler udkast til forslag til budget 2022. Forslag omdeles på mødet.   

Det forslås at kredsbestyrelsen under punktet indkomne forslag på generalforsamlingen forslår 

følgende:  

Den skriftlige beretning udarbejdes ikke til generalforsamlingen i 2022. Dette forslag vedrører 

ikke den mundtlige beretning, fremtidigt arbejde, budget og regnskab, som stadig vil blive 

fremlagt hvert år på generalforsamlingen. 

Socialpædagogernes vedtægter § 12 stk. 12 giver os hjemmel herfor. 

 

Indstilling 

Kredsbestyrelsen godkender udkastet til brevet til de medlemmer der har været medlem i alle 

de 40 år Socialpædagogerne har eksisteret.  

Det indstilles at KB tager orientering om flytningen af Generalforsamlingen til efterretning. 

KB førstebehandler den skriftlige beretning og beslutter at der indkaldes til ekstraordinært KB 

på Teams for at 2. behandle og godkende den skriftlige beretning. Deadlines fastsættes. 

Kredsbestyrelsen førstebehandler forslag til Budget 2022.   

Ved afbud fra KB medlemmer gives der mulighed for en skriftlig tilbagemelding på skriftlig 

beretning og forslag til budget 2022. 

Kredsbestyrelsen drøfter og beslutter at fremsætte forslag om at der ikke skal forelægge en 

skriftlig beretning på generalforsamlingen 2022.  



 

Bilag 

4.1: Udkast til brev/personlig indbydelse 

4.2: Flyer til ophæng på arbejdsplads: Socialpædagogerne Midtsjællands pris – Torben Jensen 

prisen 

4.3: Kreds Storstrøms forslag til deres generalforsamling 2020 vedr. minimumsdagsorden 

4.4: Socialpædagogernes vedtægter 

 

Referat 

Udkast til brev/personlig indbydelse er godkendt med enkelte ændringer 

KB tog orienteringen om flytningen af Generalforsamlingen til efterretning 

Forslag til den skriftlige beretning er 1. behandlet 

Forslag til budget 2022 er 1. behandlet 

Der indkaldes til virtuelt KB mandag den 27. september kl. 18.30-19.30 

KB støtter forslaget af minimumsdagsorden i lige år 

  



5. HB dagsorden: HB d. 15. september 2021 

 

Sagsfremstilling 

HB dagsordenen drøftes.  

Indstilling 

Kredsbestyrelsen kommer med input til hovedbestyrelsesmedlemmerne. 

Bilag 

5.1 HB dagsorden og udvalgte bilag 

Referat 

HB dagsordenen er gennemgået og drøftet kort 

 

  



6. Kort politisk orientering 

 

Sagsfremstilling 

Orientering om Familieplejeområdet: Grænsesag og organiseringskampagne 

Orientering om organiseringskampagne på det private område 

Orientering om valgtema – formidling på TR møde d. 7. september 

Indstilling 

Til orientering 

Bilag 

6.1 PowerPoint fra TR- mødet d. 7. september vedr. socialpædagogernes kommunal og 

regionvalgs tema.  

Referat 

Punktet er udsat  

 

 

  



7. Evt.  

Punktet er udsat 

 


