
 
 

 

 

 

Referat af kredsbestyrelsesmøde 
 

 

 

Dato: 28. marts 2022 

 

 

Tid: 10.00 – 14.00  

 

 

Sted: Teams 

 

 

Indkaldte:  

 

Gitte Jensen, Kristina Fischer, Lotte Anhøj Henriksen, Kamilla Gundersen, Vibeke Hansen, Joan 

Skovgaard Rasmussen, Britt Agerlund, Dorthe Grøndahl Westh, Mai Helgesen, Pernille Bech 

Nielsen, Karsten Stegmann, Rasmus Damgaard, Lene Kümpel.  

 

 

Afbud:   

 

Ingen 

 

  



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 

Punkt på vej: Temadrøftelse Medlemstilfredshedsundersøgelse 2021.  

Temadrøftelse vedr. den organiserende TR fra KB mødet d. 30.1.22 skal andenbehandles med 

henblik på at træffe beslutninger om aktiviteter. 

 

Bilag 

 

Referat 

Godkendt. 

Følgende punkter optages på dagsordenen: 

• Donation til Socialpædagogernes indsamling til Ukraine 

• Orientering om samarbejdet med Østjylland 

Følgende punkter er på vej på kommende dagsordener: 

• Temadrøftelse Medlemstilfredshedsundersøgelse 2021 

• Temadrøftelse vedr. den organiserende TR – 2. behandling 

• Opfølgning på kurset ”Ny i Kredsbestyrelsen” 

• Tilbagemelding fra PKAs generalforsamling  

• Donationer og sponsorater fremadrettet 

 

 

  



2. Godkendelse af referat 

 

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 

 

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 relevant. 

 

Referat 

Intet referat af dette punkt. 

 

  



4. Årsregnskab 2121 

 

Sagsfremstilling 

Kredsens årsregnskab er nu dannet. 

Kredsbestyrelsen gennemgår og forholder sig til årets resultat samt kritisk revisors og 

forbundsrevisors erklæringer. 

 

Indstilling 

Regnskab drøftes. 

 

Bilag 

Årsregnskab 2021 Kreds Midtsjælland  

Regnskabserklæring vedr. Regnskabet for 2021 v. revisor Egon Pedersen 

Regnskabserklæring v. Kritisk revisor Henning Jahn 

Kort skriftlig gennemgang af regnskab 2021 

 

Referat 

Kredsens regnskab 2021 blev gennemgået af Kredskasseren, og Kredsbestyrelsen stillede 

opklarede spørgsmål til regnskab og bilag. 

 

  



5. Ny i bestyrelsen  

 

Sagsfremstilling 

Mai, Dorthe og Pernille har været på ny i kredsbestyrelsen kursus. Deltagerne beriger 

Kredsbestyrelsen med hvad de har lært, ladet sig inspirere, gjort sig af tanker af mv. 

Kredsbestyrelsen drøfter efterfølgende hvad vi kan lade os inspirere af her i Kredsbestyrelsen i 

Midtsjælland.  

 

Indstilling 

 

Bilag 

 

Referat 

De tre nyvalgte Kredsbestyrelsesmedlemmer orienterede Kredsbestyrelsen om indholdet af 

kurset ”Ny i Kredsbestyrelsen”, med fokus på særligt inspirerende områder. 

Se vedhæftede bilag. 

 

  



6. Nyt fra sektionerne 

 

Sagsfremstilling 

Nyt fra sektionerne er et nyt fast punkt på dagsordenen. Punktet er optaget på dagsordenen 

på baggrund af henvendelse fra Gitte Jensen, der undrede sig over, at eksempelvis hendes 

indlæg om familieplejeområdet hidtil har været optaget under evt. 

I kreds Midtsjælland har vi tre sektioner, Familieplejeområdet, lederområdet og 

seniorområdet. De tre sektioner vil med et fast punkt på kredsbestyrelsens dagsorden få en 

større bevågenhed af kredsbestyrelsen, og dermed også et større fokus på af styrke kredsens 

arbejde for medlemmerne i de tre områder. 

Nyt fra familieplejeområdet: Gitte Jensen 

Nyt fra Seniorerne: Karsten Stegmann 

Nyt fra ledersektionen: Lene Kümpel 

 

Indstilling 

Orientering og drøftelse. Der kan på den baggrund opstå dagsordenspunkter, som 

kredsbestyrelsen skal behandle og evt. træffe beslutninger omkring. 

 

Bilag 

 

Referat 

Gitte, Karsten og Lene orienterede Kredsbestyrelsen om nyt fra de tre sektioner, henholdsvis 

familieplejerne, Seniorerne og lederne. 

 

  



7. HB dagsorden 

 

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen kommer med input til hovedbestyrelsens medlemmer 

 

Indstilling 

Til drøftelse 

 

Bilag 

HB dagsorden til d. 31.3.2022. mfl. 

 

Referat 

Kredsens HB-medlemmer orienterede Kredsbestyrelsen om punkterne i den kommende HB-

dagsorden, enkelte punkter blev drøftet kort. 

 

  



8. Donation til Socialpædagogernes indsamling til Ukraine  

 

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen beslutter om Kreds Midtsjælland skal bidrage økonomisk til indsamlingen, 

herunder et evt. beløbs størrelse. 

 

Indstilling 

Til beslutning 

 

Bilag 

 

Referat 

Kredsbestyrelsen besluttede at støtte indsamlingen med kr. 5.000. 

Kredsformanden orienterer HB om Kredsbestyrelsens drøftelse af punktet, i forbindelse med 

HBs evaluering af indsamlingen. 

  



9. Evt. 

Kredsformanden orienterede Kredsbestyrelsen om status for samarbejdet med Kreds 

Østjylland, omhandlende ansættelse af en politisk konsulent i 7,4 timer om ugen pr. 1. april. 


