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Behandling og Referat:

1. Formalia

1.1.Åbning
1.2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Ad 1.1.

Formand Peter Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen.

Ad 1.2.

Valg at dirigent: Jørgen Torpe Kann

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og

beslutningsdygtig i henhold til SL’s vedtægter, samt at det skriftlige materiale

var ude senest 7 dage tør generalforsamlingen.

Valg at reterent: Winnie Clemmensen

Valg at 8 stemmetællere:

Erik Rømer, Jette Hansen, Dorthe Ejstrup, Michael Christoffersen, Kim

Albrecht, Arne Schouw, Dorthe Rasmussen og Louise Mikkelsen.

Forret ni ngso rd en:

Dirigenten orienterede om forretningsorden, som var vedlagt det udleverede

materiale.

Ingen ændringer — godkendt.

2. Kredsbestyrelsens beretning

Beretningen blev fremlagt at Peter Kristensen.

Kommentarer:

Jette (Aalborg):

Tak for beretningen. Det er lidt sørgeligt, at der ikke er skrevet noget om

deltidsansatte. Fuldtidsansatte “slæber rundt” med vikarer og det kræver

mange ressourcer, da mange at vikarerne ikke kender rutinerne.

Angående sygetravær så går alle i “for små sko” — der er ikke altid tale om

fornuftige vilkår.

Klimamåling — højeste score i bunden er tid til at passe sit arbejde.
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Fagbevægelsen skal give personalet tid til at arbejde.

Anne Skou:

Er der overenskomst på plejehjemmene?

Pia Grabe:

Takker for beretningen der både er god mundtlig og skriftlig.

Mange seniorer ønsker at blive på arbejdsmarkedet længere. Det giver større

krav til kredsene. Fremtidens arbejde sætter fokus på at man bliver længere

tid på arbejdsmarkedet. Det bør være sådan, at folk selv bestemmer, hvornår

de ønsker at trække sig tilbage.

Er der stadig seniorsamtaler?

Der har været tale om I medierne har der været tale om at fremskaffe 1000

sygeplejesker. De andre aldersgrupper går ned i tid på grund af dårligt psykisk

arbejdsmiljø.

Beder om deltagelse og opbakning.

Svar fra Peter:

Det er korrekt, at der er udfordringer for de ansatte på det psykiske

arbejdsmiljø.

Når vi taler om vikarer, så skal vi ikke glemme, at de gir’ ekstra hænder, men

de fastansatte får de vanskelige opgaver. Vikarerne kender ikke huset,

beboerne eller rutinerne.

Der er ikke ret mange med SL deltid, der bliver foreslået at arbejde som

vikarer.

Der er stor fokus på arbejdsmiljøet.

Kan endvidere oplyse, at der er overenskomst på plejehjemmene.

Seniorpolitik udvikles konstant — der bliver talt om p-plads til rollatorer.

Seniorerne har stor viden på deres område og netop derfor, er videndeling

meget vigtigt. Alle rammer skal dog være i orden.

Henning Olesen:

Mange oplever nedskæringer og derved bliver det psykiske arbejdsmiljø

tiltalende dårligt.

Efteruddannelse er lig 0 mange steder — vi søger inspiration.

Institutioner styres af sundhedspersonale. Derved bliver der talt om andre
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ting og ingen taler om socialpædagogisk arbejde. Det skal højnes.

Efteruddannelsen som vi kender fra tidligere bør blive indført igen.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskab 2018

Regnskabet for 2018 (GF-bladet side 11) blev gennemgået at kasserer René

Zimmer.

Bemærkninger fra kritisk revisor findes på side 10 i GF-bladet.

Anne Skov:

Regnskabet blev rost. Glad for der ikke var underskud og håber René har lyst

til at fortsætte, da han har klaret det godt.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var indkommet 3 forslag vedrørende struktur for tillidsrepræsentanterne,

hvilke Charlotte Enevoldsen fremlagde:

Finn:

Er der taget højde for økonomien?

Jette:

DØjer med forståelsen at forslaget.

Morten:

De studerende ved ikke hvem deres TR er —

Langtidssygemelding- hvad er det?

Jette:

Der er vel råd til nogle gode TR?

Ellen Rasmussen:

Stor sårbarhed på arbejdspladsen. Bekymret for FTR, da der er få TR.

Nanna:

Vi har 2 TR der dækker hele området.
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Henning:

Takker for forslagene. Især det 1. forslag er rigtig godt. Det tager hensyn.

Støtter alle 3 forslag.

Lars:

Gode forslag.

Svar fra Charlotte:

Økonomien er der ingen bekymring ved, det er afsat i budgetforslaget. Sikre

dette erhverv oplever en TR, der er nær.

Peter Kristensen:

Vi skal altid tilpasse budgettet. Pengene må bruges, da det er vigtigt.

Pia Ulrik:

Hvordan kan man klare det, når der arbejdes sammen med andre

fagforeninger?

Peter Kristensen:

BUPL og Socialpædagogerne har fællesoverenskomst på det forebyggende og

dagbehandlende område, og her samarbejder vi om TR struktur.

Dirigenten fik ordet og forslagene kom til afstemning:

Forslag 1: 5 undlod at stemme — forslaget godkendt

Forslag 2: i imod, 1 undlod at stemme — forslaget godkendt

Forslag 3:3 hverken for eller imod —forslaget godkendt

Peter Kristensen:

Indkommet forslag fra Finn Klemmensen Jensen om medlemskab af a-kasse

som pensionist kan ikke rejses på generalforsamlingen, men det bliver bragt

videre.

5. Fremtidigt arbejde

Jette:

Rigtig god ide med mere fokus på socialpædagogisk arbejde. Der mangler

almindelige arbejdsvilkår og trivsel på arbejdspladsen.

Peter Kristensen:

Godt med mange spørgsmål.

Vi er en fagforening, så det er på medlemmets vilkår og trivsel.

Henning Olesen:

Støtter 100%. Store visioner og ideer, næste generalforsamling skal der fokus
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på flere socialpædagoger på arbejdet.

Enstemmigt vedtaget.

6. Fastsættelse at kredsbestyrelsens størrelse og antallet at
trikøbte

Godkendt

7. Budget 2020

Budgetforslag 2019 (GF-bladet side 14) samt noter side 15-19 blev fremlagt

af kasser René Zimmer.

Bemærkninger:

Jette:

Er der afsat penge til fremtidigt arbejde?

René:

Ja, der er afsat penge.

Morten:

Særlige tilskud — hvad er det?

René:

Kredsene får særlige tilskud til at sætte aktiviteter i gang, f. eks. “Vi er

Socialpædagogerne”.

1 stemte imod.

Budgettet blev godkendt.

8. Valg

8.1. Kredsformand
Peter Kristensen

8.2. Ho vedbestyrelsesmedlemmer
Peter Kristensen (automatisk medlem jævnfør vedtægterne), Henrik Korsbæk

Flyvbjerg, Hanne Batsberg Larsen og Lars øberg.

8.3. Faglige sekretærer
Kathja Ryom, Rene Zimmer og Charlotte Enevoldsen.

8.4. Kasserer
René Zimmer
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8.5. øvrige kredsbestyre/sesmedlemmer
Nanna A. Egidiussen. Mette Hansen Brønner, Per Bleiken hansen, Morten A.

Christiansen, Cecilie Thomsen, Ellen Rasmussen, Gitte HvUd Christiansen og

Stig Madsen.

8.6. Kongresde/egerede
Naya Brandt, Mona Lund Jensen, Maria Hæstrup, Else Jungersen Overbye, Pia

Grabe Skogberg, Gitte Sand, Joan Ø. Kristensen, Claudia Kirkegaard Sørensen,

Camilla Bjerre Kristiansen, Christian Skovsted og Pia Helene Ulrik.

Kongres suppleanter

Hanne Mie rvladsen, Susanne Stouge, Susanne Smith, Annette Lerche, Gitte

Guldsing, Per Sauer, Dorthe ThorsØ og Erik Rømer

8.7. Revisor og suppleant for denne
Kritisk revisor: Helle Møland Mortensen

Suppleant for kritisk revisor: Annette Hougaard

9. Afslutning

Peter Kristensen takkede alle fremmødte og ønskede tillykke til dem der

havde modtaget valg.

Dirigent/er: Jørgen Torpe Kann

Referent: Winnie Clemmensen

Bilag til mødet: - Generalforsamlingsbladet 2019

Bilag omdelt - Forslag til forretningsorden

mødet:
- Stemmesedler

Jø gen Torpe Kann Peter Kristensen
Dirigent Kredsf’ormand
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