
Referat bestyrelsesmøde den 22. februar 2016 
 
Tilstede: Jens, Michel, Marlene, Britt, Tina, Lars M., Conni, Niels, Svend, Lars P., Christina (fra kl. 11.15) 
 
Afbud: Mogens V., Uffe, Morten, Rita, Preben, Betina 
 
 

1. Information (og drøftelse) Nyt fra kredskontor og bestyrelsesmedlemmer 
2. Evaluering frikommuneforsøg - ferie med ledsagere. v/ Mogens Vestergaard som har ønsket 

punktet på dagsorden. Bilag vedhæftes her og er tidligere udsendt fra Mogens.  
3. Økonomi. – vedhæftet årsregnskab 2015 
4. Masterplan 2016 – herunder nedsættelse af arbejdsgruppe til Socialpædagogernes dag og til 

juletræsfesten. - Vedhæftet opdateret version 
5. Medlemshenvendelse (forundring) – vedhæftet henvendelse fra medlem med hendes refleksioner i 

forlængelse af et konkret sagsforløb. Lars P. og Britt uddyber sagen på mødet og samtidig ønsker 
FU at diskutere et forslag til fremadrettet håndtering af klagesager, hvor vi vil invitere det medlem 
som klager til en uddybende / opklarende samtale forud for behandling af klagen i bestyrelsen. 

6. SPIF – status på div. projekter og fremadrettede perspektiver 
7. Velfærdsalliance-DK – status og drøftelse af kredsens engagement i div. aktiviteter. – herunder 

henvendelse vedr. antiracistisk demonstration den 19. marts. 
8. Opsamling fra HB mødet – herunder indstillinger til TR styregruppe og SL prisen. 
9. Diskussion om serviceniveau og forståelse af medlemsservice (den danske model). – i forlængelse 

af opbygningen af ny struktur på kontoret og flere nye konsulenter på kontorene, er der behov for 
at repetere / præcisere det politiske ønske til serviceniveau over for medlemmerne. Samtidig 
ønskes en diskussion af hvordan vi skal forholdes ved henvendelser fra medlemmer som er 
fejlorganiseret. 

10. Eventuelt 
  
Ad. 1) Information 
I forbindelse med fuldtidssygemelding fra Lisa, har FU besluttet at foretage en vikaransættelse af assistent 
35 timer i 2 mdr. som aflastning på de administrative opgaver, mens Lisa er fraværende. 
Preben Vest Nielsen nedlægger sit mandat i bestyrelsen. Hermed er Tina Carlsen ordinært 
bestyrelsesmedlem og Niels Ryg Olsen er nu 1. suppleant.  
I forhold til kongresdelegationen, er Niels Ryg Olsen nu ordinær kongresdelegerede. 
 
Connie – opbygningsprojektet på Bank-Mikkelsens vej skal nu til at i gang. Der er rigtig mange forberedelser 
og Blindenetværket flytter nu i udflytter lokaler om en måned. 
 
Der er indgået en senioraftale for Mogens V., som indebærer at Mogens stopper som FTR medio 2017. 
Giver mulighed for en god proces i forhold til at indsætte ny FTR i Gentofte. 
 
Ad. 2) Evaluering af frikommuneforsøg 
Evaluering af frikommuneforsøget vedr. ledsagerordning på ferie. Drøftelse af de muligheder og 
udfordringer som dette kan afstedkomme. – Både i forhold til medarbejderens professionelle tilgang og 
konsekvenser for botilbuddet og andre beboere. 
Desværre var hverken Mogens eller Morten tilstede på mødet og diskussionen manglede derfor en række 
faktuelle input. Diskussion af ledsageordninger kan evt. tages op igen på kommende møde. 
 
 
 



Ad 3) Økonomi 
Årsregnskabet 2015 runddeles på mødet (og vedhæftes referatet). 
Kritisk revisor har gennemgået regnskabet og har ingen bemærkninger. 
Svend gennemgår hovedtallene.  
Medlemstallet er steget lidt, der er underforbrug på AKUT området og på medlemsaktiviteter (dels 
aflysning af et ½ årsmøde, dels er der brugt SPIF midler til en række aktiviteter). 
Besparelser på husleje men overforbrug på kontordrift – som bl.a.er begrundet i ekstraordinær 
personalepleje og udgifter i forbindelse med omstrukturering på kontoret. Der er også indkøbt flere nye 
kontorstole. 
Så regnskabet er vendt fra budgetteret underskud på 417.000 til overskud på 342.000. 
Vi går derfor ind i 2016 med overskud på 1.4 mio. kroner. 
 
Diskussion af at overskuddet er for højt og skal omsættes i aktivitet i 2016-17. 
Regnskabet er med de faldende bemærkninger godkendt i bestyrelsen. 
 
Ad. 4) Masterplan 2016 
Nedsættelse af udvalg vedr. socialpædagogernes dag: 
Michel, Conni, Lars P., Niels og Tina. 
 
Juletræsudvalg: 
Britt, Michel, Marlene 
 
1. maj – er så småt ved at blive løbet i gang. Nærmere kommer (måske i mail) om hjælp – eller på næste 
møde. 
 
Organisering. Synlighed på UCC når det starter på Carlsberg grunden. 
Jens, Britt, Michel og Lars P. på den del. 
 
Alle udvalg kan suppleres af bestyrelsesmedlemmer som ikke er til stede i dag. 
 
Andre ting som skal med i Masterplan: 
 
Styring og udvikling – formuleringer 
Ytringsfrihed 
 
Antifascistisk dagsorden – racisme. Principiel diskussion om niveau for det politiske engagement her i 
kredsen.  
 
Ord på kongresforberedelser 
 
Mulighed for øvrige medlemsaktiviteter 
 
Hvad med medlemsopringninger? – oplæg på næste bestyrelsesmøde.  
 
FU arbejder videre med de input der er kommet og forbereder oplæg til næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad. 5) Medlemshenvendelse 
Fremadrettet vil FU invitere et medlem som klager til et dialogmøde med udgangspunkt i klagen, for at give 
mulighed for at nuancere og uddybe den skriftlige klage før den behandles i kredsbestyrelsen. 
Klager skal fortsat altid behandles i kredsbestyrelsen.  



 
Henvendelse fra et medlem om et konkret sagsforløb og ”forundring” over forløbet og den 
forvaltningsmæssige vurdering og behandling.   
Den konkret sag fremlægges af Britt og perspektiverne drøftes i bestyrelsen. 
FU får mandat til at udarbejde et svar til klageren.  
 
Ad. 6) Socialpædagogerne i Fremtiden 
Status på projektet med ACTANT, hvor der har været afholdt opstarts workshop og der nu ligger en 
procesplan for hele projektet. 
Der skal udpeges en række fagligheds ambassadører, hvilket kommer til at foregå i regi af SPIF Fighters.  
 
AMR projekt ligger hos Lars M., som ind til nu har identificeret forholdsvis store udfordringer i forhold til 
vores registreringer af AMR gruppen. Dette kommer Lars til at arbejde videre med i samarbejde med 
Mette. 
 
Udover vores egne prioriteringer ligger der på Forbundsniveau et fokus på nye jobområder, som vi naturligt 
også skal forholde os til og bidrage til. 
 
Ad. 7) Velfærdsalliance-DK 
En række initiativer er sat op, men det kniber gevaldigt med mobiliseringen – både på facebook og 
underskriftsindsamlingen på hjemmesiden. 
Ærgerlig strategisk fejl, at det er Jan Hoby som fremstår som initiativets talsmand. Det var trods alt 14 
fagforeninger som var samlet og som står bag alle initiativer. 
 
Der kommer besparelser i alle kommuner – det er faktum, men det er en stor udfordring at få det formidlet 
og få skabt samling omkring det. 
 
Både Rødovre og Ballerup arbejder på fælles resolutioner m. borgmestre og MED repræsentanterne. 
 
Lederen i Nyhedsbrevet i denne uge kommer til at omtale Velfærdsalliance-DK 
Opfordring til deltagelse den 9. marts ved KL huset. Muligvis sender vi deltagere til Ålborg den 10. marts. 
    
Diskussion af tilslutning til antiracistisk demonstration den 19. marts. 
Jens deltager i dagens planlægningsmøde og vi meddeler at vi er med som anbefalere af demonstrationen. 
 
 
Ad. 8) Opsamling fra HB mødet 
Kandidater til TR uddannelsesstyregruppen.  
Vi indstiller Lars M. som HB kandidat og Michel som TR ”ude fra”. 
 
Kandidat til SL priskomite: Britt 
Der indsendes indstillinger inden fristen den 9. marts. 
 
Punkter fra HB mødet: 
Kongresforslagene som er kendt i dagsorden. Derudover overvejelser fra Midt-Vest om at dele valg op, så 
ikke alle vælges det samme år, fra Lillebælt muligvis større kompleks af vedtægtsændringer.  
Diskussion om kongresgaver – afstedkommet af overvejelserne om digital kongres og det at man på HK 
kommunal kongres fik foræret Ipad som kongresgave. 
 
Forslaget om at nedsætte antallet af bladudgivelser blev trukket. 



Ad. 9) Serviceniveau og fejlorganiserede medlemmer 
Udgangspunktet er at vi kun laver sagsbehandling på vores egne overenskomst område eller der hvor der 
potentielt vil kunne tegnes overenskomst. Medlemmer som har stået her i mange år, men har skriftet job 
område kan vi ikke sagsbehandle for, men vi kan give telefonisk rådgivning og på det kraftigste anbefale, at 
der skiftes til den fagforening som har området. 
I forhold til grænseflader mellem LFS og BUPL, så har vi aftaler på plads for hvordan vi løser de konkrete 
sager. Hvis vi møder et medlem som bare ikke vil overflytte sig til LFS er beskeden klar, - at vi ikke kan 
sagsbehandle når det er LFS  / BUPL, som har overenskomsten. I de sager vil vi således også kun kunne give 
telefonisk rådgivning. 
 
Dette afstedkom en generel diskussion af grænseaftaleproblematik, som skal drøftes i det lokale OK udvalg. 
 
Ad. 10) Evt. 
I samarbejde med LFS og DS i København bliver der planlagt et fyraftensmøde med rebellen fra Langeland. 
Det bliver efter alt at dømme, den 1. juni kl. 17.30 – 21.00 
 
Referent, 
Lars P. 
 
 
 
 


