
 

 
 

Referat af kredsbestyrelsesmøde 
 
 

Dato: 31. januar 2022 
 

Tid: 9.00 – 15.00  

 
Sted: Kredskontoret, Jættevej 50, 4100 Ringsted 

 
Indkaldte: Gitte Jensen, Lotte Anhøj Henriksen, Kamilla Gundersen, Joan 

Skovgaard Rasmussen, Britt Agerlund, Dorthe Grøndahl Westh, Mai Helgesen, 
Karsten Stegmann, Rasmus Damgaard og Lene Kümpel.  

 
Afbud: Kristina Fischer, Vibeke Hansen og Pernille Bech Nielsen. 
 

 

  



Punkt 01 – Godkendelse af dagsordenen 

31. januar 2022 

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 

Godkendt 

  



 

Punkt 02 – Godkendelse af referat  

30. november 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 KB 301121 

Referat 

Godkendt 

  



Punkt 03 – 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, herunder evt. direkte refererer en beslutning i 

referatet. 

Indstilling 

Dags dato ingen kendte punkter 

Bilag 

Omdeles hvis relevant 

Referat 

Intet til drøftelse 

  



Punkt 04 – Temadrøftelse ”Den organiserende TR”  

Sagsfremstilling 

Temadrøftelse om lokale indsatser og aktiviteter vedrørende ”Den 

organiserende TR”.  

På Temakonferencen besluttede vi at lave en styrket indsats vedrørende TRs 

rolle overfor de studerende i praktik, i et organiserende perspektiv. Relevante 

indsatser drøftes. 

Præsentation af HBs beslutning om anvendelse af projektmidlerne samt 

drøftelse af lokale indsatser og aktiviteter i 2022 og 2023. 

Indstilling 

Til godkendelse 

Bilag 

HB021221 – Særlig indsats for TR i 2022 og 2023 

HB021221 – Indsats a 

HB021221 – Indsats b 

HB021221 – Indsats c 

HB021221 – Indsats d 

Referat 

KB blev orienteret om HBs beslutning 021221, og de 

muligheder/begrænsninger denne beslutning giver Kreds Midtsjælland i 2022 

og 2023. 

KB drøftede ”Den organiserende TR”, og hvordan vi medvirker til at styrke TR i 

den organiserende rolle. Herudover drøftede KB kort, om Kreds Midtsjælland 

skal frikøbe en eller flere TRer jf. HB-beslutningen 021221.  

KB drøftede kontakten til de studerende, og i særdeleshed, kontakten til de 

studerende der er i praktik på arbejdspladser uden OK, eller studerende der er 

i praktik på arbejdspladser uden TR. 

  



Punkt 05 – Budgetopfølgning 4. kvartal 2021  

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen orienteres om Kreds Midtsjællands regnskab efter 4. kvartal 

2021, og forholder sig til evt. budgetreguleringer. 

Indstilling 

Der foretages ikke yderligere budgetreguleringer efter 4. kvartal 

Bilag 

Resultatopgørelse pr. 311222 - Kreds Midtsjælland 

Referat 

KB drøftede resultatopgørelsen pr. 311222. Der foretages ikke 

budgetreguleringer efter 4. kvartal. 

  



Punkt 06 – HB dagsorden  

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen kommer med input til hovedbestyrelsesmedlemmerne. 

Indstilling 

Til drøftelse 

Bilag 

5.4 – Evaluering af kommunal- og regionsvalgindsatsen 2021 

5.4 – bilag a 

5.4 – bilag b 

5.5 - Socialpædagogernes pris 2022 

5.5 – bilag a 

5.5 – bilag b 

5.6 - Særligt afsatte midler til medlemstilbud 

5.6 – bilag a 

5.7 - Socialpædagogernes Job- og Karriererådgivning 

5.7 – bilag a 

5.8 - Udviklingspulje til organisationsudvikling 

5.8 – bilag a 

Referat 

KB drøftede punkterne 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 og 5.8 på HB 030222 dagsordenen, 

og kom med input til HB-medlemmerne. 

  



Punkt 07 – Kort politisk orientering  

• Studieindsatsen ved Karsten 

 

• Kvindernes internationale kampdag den 8. marts ved Karsten 

 

• Ringsted kommune. Styregruppen på handicapområdet (Bengerds huse) 

ved Karsten 

 

• Odsherred kommune. Arbejdsgruppe vedrørende rekruttering og 

fastholdelse på socialområdet ved Rasmus 

  



Punkt 08 – Evt. 

Gitte orienterede om indsatsen overfor plejefamilierne i forhold til rekruttering, 

i særdeleshed i forbindelse med afgørelsen af grænsesagen.  

Britt stillede et åbent spørgsmål, har vi en organisation der er i kontakt med 

virkeligheden (Set i relation til 3F sagen)? 


