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Notat	  –	  tidspunkt	  for	  generalforsamling	  

Kredsbestyrelsen	  har	  drøftet	  hvilket	  tidspunkt	  på	  dagen, medlemmerne	  vil 
foretrække,	  når	  der	  fremover	  skal	  holdes	  generalforsamling.	  

Skal	  der	  holdes	  fast	  i	  det	  hidtidige	  tidspunkt	  for generalforsamlingen altså 
kl.	  15:30	  - 21:00,	  eller	  vil	  det	  være	  bedre	  at	  holde	  generalforsamlingen	  tidligere 
fx kl.	  10:00 - 15:30?	  	  

For	  at	  have	  det	  bedst	  mulige	  beslutningsgrundlag	  er	  medlemmerne	  af	  
Socialpædagogerne	  Nordjyllands	  medlemspanel	  blevet	  spurgt.	  	  

Spørgsmålet	  blev	  sendt	  til	  deltagerne	  i	  medlemspanelet	  mandag	  den	  8. januar, 
og	  undersøgelsen	  blev	  afsluttet	  torsdag	  den	  11.	  januar.
På	  det	  tidspunkt	  havde	  255	  af	  panelets	  639	  medlemmer	  svaret,	  hvilket giver	  en	  
svarprocent	  på	  40. Resultatet kan med stor sikkerhed tages som udtryk for, hvad 
medlemmerne i Nordjylland mener generelt.

Resultatet viser, at mere end totredjedele nemlig 69 procent af medlemmerne 
foretrækker, at generalforsamlingen holdes kl. 15:30 - 21:00. 
31 procent altså knapt en tredjedel foretrækker kl. 10:00 - 15:30. 

Se deltagernes kommentarer til spørgsmålet på side 2-3. 

Spørgsmål:	  
Generalforsamlingen	  bliver	  holdt	  på	  en	  hverdag	  i	  efteråret.	  
Hvilket	  tidspunkt	  på	  dagen	  foretrækker	  du?	  

I	  alt	  255	  besvarelser.	  Kl.	  15.30	  –	  21.00:	  175	  (69	  %)	  Kl.	  10.00	  –	  15.30:	  80	  (31	  %)	  

31%

69%

Kl.	  10.00	  -‐ 15.30

Kl.	  15.30	  -‐ 21.00	  

• Klokken	  10:00 - 15:30
• Klokken	  15:30 - 21:00
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Spørgsmål: 
Har du andre kommentarer til, hvordan vi holder vores generalforsamling?

Kommentarer	  om	  tidspunktet	  for	  generalforsamlingen:	  

• Kl.	  10	  og	  frem	  ligger	  i	  de	  fleste	  menneskers	  arbejdstid	  -	  også	  mange 
socialpædagoger	  arbejder	  i	  dagtimer.	  Man	  kan	  i	  hvert	  fald	  ikke	  forvente, 
at	   jeg	   kommer,	   hvis	   det	   ligger	   i	   arbejdstiden -	  det	  er	  lige	  meget	  nok	  
at bruge	  en	  feriedag	  på,	  så	  skal	  der	  i	  hvert	  fald	  usædvanligt	  spændende 
eksterne	  oplægsholdere	  på.

• Jeg	  er	  jo	  gået	  på	  pension,	  så	  det	  er	  nemt	  for	  mig	  at	  vælge	  hvad	  som	  helst, 
men	  for	  at	  give	  så	  mange	  som	  muligt	  chancen	  må	  man	  vel	  vælge	  sidst	  på 
dagen.

• Det	  er	  for	  tidligt	  til	  at	  jeg	  kan	  nå	  at	  komme	  derind,	  ville	  foretrække	  det 
startede	  kl.	  18	  da	  jeg	  har	  langt	  at	  køre,	  har	  ikke	  været	  med	  til	  nogen	  af 
generalforsamlingerne	  af	  samme	  grund.

• Det	  er	  meget	  afhængig	  af	  min	  vagtplan,	  men	  hvis	  jeg	  ikke	  skal	  på	  arbejde, 
vil	  det	  passe	  mig	  bedst	  i	  dagtimerne.

• Lørdag	  kl.	  12.

• Jeg	  tænker,	  at	  trods	  alt	  må	  være	  flest	  på	  arbejdet	  i	  dagtimerne,	  men 
måske	  er	  dette	  ikke	  korrekt.	  Det	  kunne	  være	  godt	  at	  få	  bekræftet	  eller 
afkræftet.	  Det	  er	  min	  oplevelse,	  at	  hvis	  du	  er	  på	  døgn.	  Kan	  du	  altid	  få 
byttet	  din	  vagt	  eller	  du	  kan	  ønske	  dig	  en	  vagt	  der	  giver	  dig	  mulighed	  for	  at 
deltage.	  Datoen	  for	  HF	  er	  jo	  kendt	  lang	  tid	  i	  forvejen.	  God	  ide	  med	  at 
inddrage	  os	  medlemmer.

• Jeg	  mener	  at	  tidspunktet	  skal	  skifte	  hvert	  andet	  år.	  Hilsen	  Henrik

• Det	  er	  svært	  at	  skrive	  tidspunkt	  når	  man	  har	  skiftende	  arbejdstider.

• Gerne	  en	  lørdag	  den	  falder	  tit	  sammen	  med	  Aalborg	  kommunes	  Mål	  og 
budgetmøde	  som	  mange	  ledere	  og	  TR	  deltager	  i.

• Som	  plejeforældre	  kan	  vi	  måske	  nok	  komme	  afsted	  om	  formiddagen,	  men 
må	  gå	  sådan	  at	  børnene	  kan	  hentes	  kl.	  14.	  Det	  er	  svært	  at	  være	  fremme 
15.30	  uden	  vi	  her	  må	  afløse	  hinanden,	  og	  min	  mand	  først	  er	  her	  16.30.	  Jeg 
tror	  også	  generelt	  mange	  vil	  have	  svært	  ved	  at	  møde	  til	  generalforsamling 
kl.	   10.	   Div.	   kursusdage	   er	   ofte	   fra	   kl.	   9-14.	  Det	  kan	  jo	  kantes	  ind	  når	  
vi	  er forberedt	  og	  klarer	  de	  logistiske	  udfordringer.

• Når	  man	  er	  på	  skift,	  kan	  det	  næsten	  være	  lige	  meget.

• Afholdes	  lørdage.	  
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• Generalforsamlingen skal ligge umiddelbart i forlængelse af ens arbejdsdag.
Efter kl 16 og ikke sent om aftenen.

• Mange	  har	  først	  fri	  kl.	  15	  eller	  16,	  derfor	  svært	  ved	  at	  nå	  derud.

• Har	  skiftende	  arbejdstider	  og	  har	  først	  fri	  kl.	  16	  i	  dagvagterne	  og	  skal	  møde
kl.	  15	  i	  aftenvagter	  så	  kan	  kun	  deltage	  hvis	  det	  er	  på	  en	  fridag.

• Døgnpersonaler	  har	  mest	  fritid	  om	  formiddagen.

Kommentarer	  om	  stedet	  for	  generalforsamlingen:	  

• Jeg	  mener	  en	  generalforsamling	  skal	  afholdes	  i	  Aalborg.

• Hej.	  Måske	  ligge	  generalforsamlingen	  midt	  i	  nord	  da	  i	  dækker	  et	  stort 
område.	  Det	  vil	  give	  os	  der	  ikke	  bor	  i	  Ålborg	  en	  chance	  for	  at	  deltage	  :)	  
Med Venlig	  hilsen	  Jonna	  Thingvad	  Nykøbing	  Mors.

• Stedet	  skal	  være	  uden	  trapper,	  jeg	  er	  dårligt	  gående,	  og	  kan	  ikke	  komme	  op 
af	  trapper.

• Bedre	  parkeringsforhold.	  

Kommentarer	  i	  øvrigt	  om	  generalforsamlingen:	  

• Det	  kunne	  være	  fedt	  med	  mere	  inddragelse	  af	  medlemmerne,	  ex	  efter	  et
oplæg	  kunne	  der	  laves	  grupper	  med	  spørgsmål	  til	  diskussion.

• Et	  foredrag	  eller	  noget	  i	  den	  stil	  der	  kan	  trække	  folk	  til	  generalforsamling.

• Når	  der	  er	  valg	  er	  det	  vigtigt	  at	  præcisere	  måden	  der	  bliver	  stemt	  på.	  Skal
man	  sætte	  1,	  2	  eller	  3	  krydser.	  Jeg	  synes	  personligt	  det	  var	  lidt	  forvirrende.

• Generalforsamlingen	  trænger	  efter	  min	  mening	  til	  en	  opdatering	  på	  mange
punkter.

• Giv gerne god tid til dialogen.... 

• I skal gennem den lokale TR blive bedre til at brande SL generelt, samt især
Generalforsamlingen. Måske gennem lidt PR på den lokale arbejdsplads
m.m.

• Jeg mener faktisk at de generalforsamlinger der bliver afholdt er ganske
glimrende, dog mangler jeg at flere fra bestyrelsen markere sig. Jeg deltager
stort set altid og har gjort dette de sidste 10 år.
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