
 

 
 

Referat af kredsbestyrelsesmøde 
 
 

Dato: 4. maj 2022 
 

Tid: 12.00 – 15.00  

 
Sted: Kredskontoret, Jættevej 50, 4100 Ringsted 

 
Indkaldte: Gitte Jensen, Kristina Fischer, Lotte Anhøj Henriksen, Kamilla 

Gundersen, Vibeke Hansen, Britt Agerlund, Dorthe Grøndahl Westh, Pernille 
Bech Nielsen, Karsten Stegmann og Rasmus Damgaard. 

 
Afbud: Joan Skovgaard Rasmussen, Mai Helgesen, Lene Kümpel, Kristina 

Fischer, Pernille Bech Nielsen, Britt Agerlund og Lotte Anhøj Henriksen. 
 

 
Note: KB har i dag ikke været beslutningsdygtige, grundet frafald til mødet. 

Derfor er alle indstillinger til beslutning, gjort til drøftelser og anbefalinger til 
kommende KB møde. 
 

 

  



Punkt 01 – Godkendelse af dagsordenen 

4. maj 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 

Kan ikke godkendes, men der tages udgangspunkt i eksisterende dagsorden.  



Punkt 02 – Godkendelse af referat  

28. marts 2022 

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 280322 

Referat 

Kan ikke godkendes. Skal godkendes på kommende KB møde. 

  



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 

  



Punkt 04 – Temadrøftelse ”Den organiserende TR” 2. behandling  

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 og besluttes. 

Indstilling 

Til drøftelse, punktet var oprindeligt til godkendelse. 

Bilag 

Ingen 

Referat 

Punktet er blevet drøftet. Kan ikke besluttes. 

KB vil anbefale at der laves en temadag for praktikvejlederne og TR i 2023. 

PLS kan få en rolle, som ikke er nærmere præciseret. 

Videre anbefaler KB, at der laves en mulepose til de studerende. Der kan 

indholdet være fagligt materiale (etisk værdigrundlag, etc), merchandise, 

fagblad, blok, kuglepen vifte til studerende, indmeldelses blanket til PLS, en 

Socialpædagogisk pose, slik, en vanddunk. 

Der er gode erfaringer med at give de studerende en mulepose. 

 

Punktet er sendt til 3. behandling og skal besluttes på næste møde.   

  



Punkt 05 – Budgetopfølgning 1. kvartal 2022  

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen orienteres om Kreds Midtsjællands regnskab efter 1. kvartal 

2022, og forholder sig til evt. budgetreguleringer. 

Indstilling 

Der foretages ikke yderligere budgetreguleringer efter 1. kvartal 2022. 

Bilag 

Resultatopgørelse pr. 310322 - Kreds Midtsjælland (omdeles på KB) 

Referat 

Punktet kan ikke besluttes. Punktet skal besluttes på næste KB møde. 

Rasmus har givet KB er orientering. 

  



Punkt 06 – Nyt fra Kredskontoret  

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen informeres om nyt fra Kredskontoret. 

Indstilling 

Til drøftelse 

Bilag 

Ingen 

Referat 

KB har modtaget en generel orientering. Sagsbehandler Anja har fået orlov og 

derfor er der ansat en ny medarbejder i orlovsperioden. Ny medarbejder 

opstarter den 1. juni. 

  

  



Punkt 07 – Nyt fra Sektionerne  

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen informeres om nyt fra Sektionerne. 

Indstilling 

Til drøftelse 

Bilag 

Ingen 

Referat 

Der givet en orientering fra de forskellige sektioner. Punktet er drøftet. 

Familieplejerne: Gitte har givet en kort orientering fra familieplejerne. Der er 

landskonference i næste uge. Der er god tilmelding fra kredsen. Der arbejdes 

med ”hæng ud møder”. 

Leder-sektionen: Der er nu 5 i bestyrelsen. Der har været temadag om 

fastholdelse og rekruttering, Ballisager faciliterede temadagen, som blev 

udbudt til hele landet.  

Der er lederlands-udvalgsmøde og Dorthe repræsenter Midtsjælland.  

Senior-sektionen: Der har været afholdt årsmøde. Ida Lehrman er valgt som 

ny formand for senior sektionen. Der er arrangeret tur til Kronborg den 11. 

maj.  

  



Punkt 08 – Nyt fra Politisk afdeling  

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen informeres om nyt fra Politisk afdeling. 

Indstilling 

Til drøftelse 

Bilag 

Ingen 

Referat 

Der er givet en kort orientering om 1. maj arrangementerne i Slagelse, Køge 

og Ringsted. 

 

  



Punkt 09 – Tilbagemelding fra PKAs generalforsamling ved Vibeke 

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen informeres om PKAs generalforsamling. 

Indstilling 

Til drøftelse 

Bilag 

Ingen 

Referat 

Vibeke har givet en orientering og punktet er efterfølgende drøftet. 

PKA er haft en afkast på 12,5% i det forgangene år. Der skal undersøges om 

forsikringsdelen skal udvides i PKA regi. Hanne Elgaard (Lillebælt) er genvalgt 

til bestyrelsen. Lene Kümpel genvalgt som suppleant.  

  



Punkt 10 – Donationer og sponsorater fra 2023  

Sagsfremstilling 

Kredsbestyrelsen drøfter med baggrund i donation til Ukraine og henvendelse 

om sponsorat fra Køge Håndbold/Lykkeliga, kredsens fremtidige prioriteringer 

af økonomien – fra og med budget 2023. 

Indstilling 

Til drøftelse 

Bilag 

Ingen 

Referat 

Det er 1. behandling. 

KB drøfter muligheden for at sætte et fast beløb af i budgettet hvert år til 

donation. Der er ikke tilslutning til at sætte et fast beløb af i budgettet. 

Diskussionen kunne rejses på kongressen. Der kan komme væsentlige 

forskellen på kredsene og det bør være forbundet der bør gå foran.  

Der er forskel på nationale og lokale donationer og sponsorater. 

Midtsjælland vil kun overveje lokale donationer og sponsorater.  

Der skal sættes en beløbsgrænse for hvad der skal i KB og hvad den daglige 

ledelse kan træffe beslutning om.  

Evt. donationer og sponsorater vil blive taget af det akkumuleret overskud.   

  



Punkt 11 – Evt. 

Intet 


