
GENERALFORSAMLING 

Ti år med kultur-
forandringer og øget 
pres på fagligheden 

Generalforsamlingen 30. oktober blev også en festlig marke-

ring af kredsens 10 års jubilæum, bl.a. med besøg af LO-for-

mand Lizette Riisgaard. 

 I beretningen lagde kredsformand Hanne Ellegaard vægt 

på den kulturforandring, der er sket i kredsen gennem de 10 

år, bl.a. med en bestyrelse, der i større grad løfter i flok og 

tager fælles politisk ansvar samt – under sloganet ”Træk gar-

dinerne fra” – en større vægtning af synligheden i forhold til 

både medlemmer og politiske beslutningstagere. 

 I kulturforandringens navn var den mundtlige beretning 

delt mellem formanden og de tre andre hovedbestyrelses-

medlemmer. 

Fagligheden skal holdes i hævd

Et hovedtema var det vedvarende pres på regionernes og 

kommunernes økonomi, der med besparelser og evindelige 

strukturændringer udfordrer den socialpædagogiske faglig-

hed. 

 – Kampen for at holde en socialpædagogiske faglighed i 

hævd er vigtigere end nogen sinde før, fastslog kredsforman-

den. 

 Aktuelt lød det om det forestående kommunal- og regions-

rådsvalg: 

 – Vi skal understøtte, at alle stemmer – for fastholdelse af 

velfærden. 

 Mange andre emner var oppe – fra Overenskomst 2018 

over mulighederne på de nye jobarenaer til behovene for so-

cialpædagogisk ledelse på arbejdspladserne. 

Familieplejer: – Vi har også brug for tillidsrepræsentanter 

Der var ros til beretning og virksomhedsrapport, men også 

kritiske bemærkninger. Bl.a. var familieplejer Bjarne Clem-

mensen skeptisk over kredsens tiltag til samarbejde med 

Odense Kommune om rekruttering af familieplejere: 

 – Er det fagforeningens opgave at samarbejde om at få 

flere familieplejere i en kommune, der håndterer familieple-

jen så dårligt, spurgte han og henviste bl.a. til en sag, hvor 

kommunen anmeldte en familie med plejebørn til politiet og 

afskedigede dem. 

 – Udsat for sådan et stormvejr mangler der en slags tillids-

repræsentant-funktion, der kan træde til, og den kan Social-

pædagogerne ikke levere. Jeg har fungeret som støtteperson 

for familien og afsløret flere ulovlige tiltag fra Børn- og unge-

udvalgets side. Det er anmeldt til politiet, og sagen efterfor-

skes nu, fortalte han. 

Ikke tid til uddannelse 

Odense stod også for skud i kommentarer til besparelser på 

børn- og ungeområdet. 

 LO-formand Lizette Risgaard slog i sin gæstetale til lyd for 

mere efteruddannelse på baggrund af den nye trepartsafta-

le. Bolden blev grebet af Rikke Bendsen Jørgensen, Center for 

Indsatser Børn & Unge i Odense: 

 – Vi har på grund af effektiviseringer fået vores uddannel-

sesbudget beskåret med 78 procent, og har samtidig fået 15 

procent flere sager, så vi slet ikke har tid til efteruddannelse, 

sagde hun og efterlyste en mere synlig og tydelig opbakning 

fra Socialpædagogerne. 

Deltid et stort problem

Tommy Jensen, tillidsrepræsentant på den regionale insti-

tution Østruplund, kritiserede, at alt for mange – især unge 

kolleger – ansættes på 32, 30 eller 28 timer for så at supplere 

med ekstravagter for at få noget, der ligner en fuldtidsløn. 

 – Vi har ikke gjort noget for at forhindre, at disse stillinger 

sniger sig ind. Det må være en opgave at sikre de unge fuld-

tidsstillinger, og det skal fagforeningen gå ind i, sagde han. 

 Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlemmer replice-

rede på indlæggene.
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Beretningen blev livligt debatteret. 



 Faglig sekretær Poul Erik Pedersen oplyste, at det planlag-

te møde for nye familieplejere i Odense aldrig blev til noget, 

da næsten ingen tilmeldte sig. Han så netværk for familie-

plejerne som en vej til at støtte hinanden. Desuden glædede 

han sig over, at familieplejernes vilkår bliver et selvstændigt 

punkt ved forhandlingerne om Overenskomst 2018. 

 HB-medlem Lotte Kirk Hansen var enig i, at de mange del-

tidsstillinger og midlertidige stillinger er et problem. Hun på-

pegede, at bl.a. Kreds Lillebælts indsats i hovedbestyrelsen 

har betydet, at også det bliver et tema ved overenskomstfor-

handlingerne. 

 Kredsformand Hanne Ellegaard redegjorde for indsatsen 

i forhold til børn- og ungeområdet i Odense og påpegede, at 

kredsen bl.a. havde medansvar for den udskiftning i ledel-

sen, der fandt sted, da bølgerne gik højest. 

 Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

LO-formand Lizette Riisgaard 

var gæst på generalforsamlingen. 

GENERALFORSAMLING 

Nye skridt på vejen  
mod fremtidens social-
pædagoger 

Arbejdet med at folde forbundets fagstrategi Socialpædago-

gerne i fremtiden ud, vil også præge arbejdet i Kreds Lille-

bælt de kommende to år. 

 – Det indebærer bl.a., at forbund og kredse i fællesskab 

arbejder med synlighed over for arbejdsgiverne og nye job-

arenaer, f.eks. på ældre- og demensområdet, i retspsykia-

trien, inden for jobformidling og som mentorer. Desuden, 

at vi lokalt i kredsene og på arbejdspladserne skal arbejde 

på at være i konstant dialog med de lokale politikere, sagde 

kredsformand Hanne Ellegaard i sit oplæg til det fremtidige 

arbejde i kredsen. 

 Kredsen har for perioden 2017-2018 fået tildelt 940.000 til 

at realisere fagstrategien, og kredsformanden ridsede de 

planlagte projekter op: 

•  Inside the whale, der handler om at optimere kredskonto-

rets servicering af medlemmerne i forhold til deres behov 

og forventninger. 

•  Videreførelse af arbejdsmiljøprojektet Arbejdsmiljø og 

faglighed går hånd i hånd, med mulighed for at sparre 

med et reklamebureau og med inddragelse af ledere i føl-

gegruppen. 

•  En stor lokal jobmesse i forbindelse med næste års gene-

ralforsamling i kredskontorets lokaler.

•  Et ligestillingsprojekt i tilknytning til Overenskomst 2018. 

•  Fokus på at organisere flere medlemmer. Bl.a. ved at an-

sætte to medlemmer af kredsbestyrelsen til at ringe til po-

tentielle medlemmer. 

•  Fortsættelse af de fag-faglige medlemsmøder med spæn-

dende oplægsholdere. 

•  Mere målrettet kommunikation til de enkelte medlems-

grupper. 

•  Opfølgning på Overenskomst 2018, hvor kredsen vil holde 

arbejdsgiverne i kommuner og region op på, at der skal 

afholdes lokale lønforhandlinger, så alle medlemmer og 

medlemsgrupper får udbytte af overenskomstfornyelsen. 

Efter en kort debat med positive kommentarer til oplægget 

blev Det fremtidige arbejde enstemmigt vedtaget. 

Pænt overskud i 2016 og et 
2018-budget i balance

Mens medlemstal og dermed kontingentindtægter i 

den forløbne periode har ligget nogenlunde stabilt, 

blev kredsens samlede indtægter i 2016 lidt større end 

forventet. Samtidig lå udgifterne et godt stykke under 

de budgetterede, bl.a. fordi det var lykkedes at reducere 

driftsudgifterne på kredskontoret. Alt i alt betød det 

et overskud på 223.973 kr. og dermed en kassebeholdning 

ved årets udgang på 652.992 kr. 

 – Det er fortsat en del under den million, vi gerne ville 

have i kassen, sagde kredskasserer Roger Lundberg, da 

han fremlagde regnskabet.  

 I 2017 forventes et overskud på 5.000 kr., og det 

2018-budget, som Roger Lundberg fik vedtaget, er med et 

forventet overskud på 8.000 kr. også i balance med 

pil opad. 



GENERALFORSAMLING 

Kampvalg og nye ansigter 
i kredsbestyrelsen 

Generalforsamlingen bød på kampvalg til hovedbestyrelsen 

og posten som faglig sekretær. 

 Lise Rudbæk, ansat ved Socialtilsyn Syd, udfordrede med 

sit kandidatur de fire siddende HB-medlemmer samt faglig 

sekretær Poul Erik Pedersen. Resultatet blev dog genvalg af 

de fire HB-medlemmer Hanne Ellegaard, Poul Erik Pedersen, 

Lotte Kirk Hansen og Roger Lundberg. Ligeledes blev Poul 

Erik Pedersen med overbevisende 87 stemmer mod Lise Rud-

bæks 27 genvalgt som faglig sekretær. 

 Der var også rift om de resterende 11 pladser i kredsbesty-

relsen – et bevis på, at medlemsdemokratiet lever, og at der 

også blandt de yngre medlemmer er interesse for at spille 

aktivt med. Genvalg til 11 af de 15 pladser sikrer kontinuitet 

og rutine, mens valg af fire nye medlemmer øger bredden og 

bidrager til den fornyelse og foryngelse, som allerede tog sin 

begyndelse i 2015. 

 Valget indebar, at to tidligere medlemmer af kredsbesty-

relsen, Helle Storbank og Thomas Petersen, blev hhv. 2. og  

3. suppleant. 

Den nye kredsbestyrelse

Fra venstre:Stine Wittrup, Mette Rahbek, Poul Erik Pedersen (faglig 

sekretær og HB-medlem), Tina Frydenlund, Jesper Leschly Pedersen, 

Hanne Ellegaard (kredsformand og HB-medlem), Torben Monberg 

Schiermer, Roger Lundberg (kredskasserer og HB-medlem), Bente Klausen, 

Ida Tanita Lykkegaard, Lotte Kirk Hansen (HB-medlem), Lasse Gredal, 

Lise Rudbæk, Peder Staunfeldt-Larsen og Caroline Frechsen. 

 Christian Kjær, Helle Storbank, Thomas Petersen, Maria Ballard og Anne 

Mette Storgaard Mikkelsen  blev valgt som hhv. 1., 2., 3., 4 og 5. suppleant.

 Generalforsamlingen valgte desuden en kongresdelegation på 

25 medlemmer (inkl. kredsbestyrelsen) og seks suppleanter.

Læs mere på

www.sl.dk/lillebælt under Generalforsamling 2017

Kredsformand Hanne Ellegaard 

lykønsker Poul Erik Pedersen med genvalg 

som kredsens faglige sekretær. 

De fire nye i kredsbestyrelsen er: 

• Ida Tanita Lykkegaard, 28 år, p.t. sygemeldt. 

•  Mette Rahbek, 41 år, snart færdiguddannet social- 

pædagog, i forrige periode PLS-observatør i bestyrelsen.

• Lise Rudbæk, 49 år, tilsynskonsulent ved Socialtilsyn Syd. 

•  Stine Wittrup, 48 år, familiebehandler, fællestillidsrepræ-

sentant for de ansatte på PFF-overenskomsten i Odense 

Kommune.

Det blev besluttet

•  Kredsbestyrelsen udvides fra 13 til  

15 medlemmer. 

•  Der skal fortsat være to frikøbte  

politikere på kredskontoret  

– kredsformand og faglig sekretær.

•  Generalforsamlingen i 2018 holdes 

med reduceret dagsorden, så punk-

terne Kredsbestyrelsens beretning og 

Fremtidigt arbejde udgår. 

•  Støtte til International Børne- 

solidaritet på 10.000 kr.
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Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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A K T I V I T E T E R  I  K R E D S E N

MEDLEMSARRANGEMENTER

Tur til Arbejdermuseet 
– København
Torsdag 23. november kl. 7.00-21.00.

Busafgang fra Vejle, Fredericia og Odense.

Tværfagligt felt eller minefelt?
– Ved Sidsel Arnfred

Tirsdag 28. november kl. 17.00-20.00.

HK Midt, Vesterballevej 3A. Fredericia.

TEMAMØDER I A-KASSEN

Bliv skarp på dine kompetencer
– Kompetenceafklaring
Mandag 13. november kl. 9.30-12.00.

Danmarksgade 16, Odense.

Ledig uden stress
– få trivsel som jobsøgende
Mandag 27. november kl. 9.30-12.00.

Danmarksgade 16, Odense.

Workshop om jobsøgning
Torsdag 30. november kl. 9.00-14.00.

Danmarksgade 16, Odense. 

Erfaringsudveksling og muligheder
i ledighedsperioden
Mandag 4. december kl. 9.30-11.30.

Danmarksgade 16, Odense. 

IT-værksted 
– Brug af joblogen 
Onsdag 6. december kl. 13.30-15.30.

Danmarksgade 16, Odense. 

Den gode jobsamtale
Tirsdag 12. december kl. 9.30-12.30.

Danmarksgade 16, Odense. 

Uopfordret jobsøgning
– Jobsøgning uden begrænsninger
Tirsdag 19. december kl. 9.00-11.00.

Danmarksgade 16, Odense. 

JUL i KREDS LILLEBÆLT

Juletræsfest i Brejning
Lørdag 2. december kl. 14.00-16.30.

Brejning Forsamlingshus.

J.L. Varmings Vej 1, Brejning

Juletræsfest i Odense
Søndag 3. december kl. 14.00-16.30.

Odin Havnepark, Lumbyvej 11, Odense. 

ANDRE ARRANGEMENTER

Generalforsamling i KOS
Onsdag 29. november kl. 17.00-22.30.

Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17 F, Odense.

For alle medlemmer ansat i Odense Kommune.

Læs mere om aktiviteterne, og tilmeld dig på 

www.sl.dk/lillebælt.


