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Rundvisning
Den ordinære generalforsamling i Socialpolitisk Forening Hovedstaden, blev indledt med rundvisning i kunstforeningen GL STRAND, som har en aktuel udstilling med Christian Krohg. Mange af
Christian Krohgs motiver skildrer hverdagslivet og ofte fra socialt svagere stillede grupper i samfundet.

Yggdrasilprisen
Efterfølgende blev årets Yggdrasilpris overrakt. Yggdrasil er livets træ, fra den nordiske mytologi.
Når vi gør noget for hinanden, når vi hjælper hinanden, så vander vi livets træ.
Prisen (kr. 5.000 + diplom) gives til en person, institution eller organisation indenfor hovedstadsforeningens geografiske område, for et fremragende og engageret socialpolitisk initiativ.
Der har været nedsat en priskomité på 6 medlemmer, der i år valgte at prisen skulle gå til ”Livsmods- og sorggrupperne i København” der har ”Ældresagen” som paraplyorganisation.
Når man mister dem man holder af, er det vigtigt at have nogen at tale med, og have nogen der støtter. Hvis man holder sin sorg inde, kan man miste livsmodet og blive ensom. Og det er her Livsmods- og sorggrupperne i København kommer ind som et smukt frivilligt initiativ, som tænder
lys i mørket, hos dem der har mistet.
Der blev taget billeder og takket for prisen. Prismodtagerne fortalte, at det i sorggrupperne er tilladt
at være ked af det og fortælle om sin sorg. Modtagerne var glade for, at der bliver lagt mærke til det
gode arbejde de gør. Også Bent Johansen – formand for ældresagen takkede for prisen og fortalte at
Ældresagen har 14.000 frivillige medlemmer i DK.

Generalforsamling
Dagsorden:
1/ Valg af dirigent; Hans Dankert
2/ Valg af referent; Christina Bornemann
3/ Godkendelse af dagsorden; Godkendt
4/ Formandens beretning
Generelt
 385 medlemmer – 70 nye medlemmer – Desværre 49 i restance – så nettomedlemstallet er formodentlig et sted mellem 336 og 350.
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Fortsat god økonomi



Repræsenteret i Landsstyrelsen samt Socialpolitisk Råd

Aktiviteter


Storm P-museet + Muhabet



Arbejdermuseet – Maleren og grafikeren Hans Ticha er en af de centrale systemkritiske kunstnere fra DDR. Han måtte balancere på en knivsæg for at undgå personlige overgreb, når han
med sine ironiske og tvetydige værker angreb det østtyske diktatur – for regimet holdt et vågent
øje med ham.



Kierkegaardvandring + Muhabet



Sv. Aa. Madsen – På aftenens møde vil Svend Aage Madsen. Ph.d., chefpsykolog, klinikchef og
forskningschef for Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet, København kaste lys over den kønsmæssige ulighed i sundhed, bl.a. Enlige mænd og sundhed, betydningen af en daglig social sammenhæng, som strukturerer hverdagen.
Valgmøde (aflyst p.g.a. meget få tilmeldte deltagere – 6 politikere havde sagt ja til at deltage)



Fremover
Generelt synes tiden at være løbet fra egentlige debatarrangementer. Vi har i det kommende år alligevel følgende møder i støbeskeen og ofte i samarbejde med andre foreninger/organisationer:


Opfølgning på tidligere velbesøgt møde om førtids- og fleksjobreformen i samarbejde med
LAFS HK Hovedstaden (Hovedstadsforeningen er tredje hjul på giggen).



Vandring i Ørestaden med særligt henblik på børnefamiliers, børns og unges forhold i en ny
bydel.



Besøg på plejehjemmet ”Fælledgården”



Alternativer til regeringens beskæftigelsesindsats



Tidlig tværgående forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge



Fremtidens velfærdssamfund

SocLab (Sociale laboratorier)
Der har været en meget positiv holdning blandt vores medlemmer til at bidrage til at udvikle og
kvalificere den socialpolitiske debat.
Idéen er at etablere arbejdsgrupper (Sociale laboratorier, SocLabs) med henblik på at reformulere
socialfaglige og socialpolitiske problemstillinger og pege på nye kreative, modige og fremadrettede
løsningsforslag.
På hvert seminar prøver vil vi i fællesskab formulere den væsentligste kritik af tingenes tilstand på
området og brainstorme på.

Socialpolitisk Forening Hovedstaden.

Generalforsamling tirsdag den 29. april 2014 - referat
Socialpolitisk Forening Hovedstaden vil stille med mindst et bestyrelsesmedlem i hvert SocLab og i
øvrigt sikre faciliteter og forplejning i forbindelse med møderne.
Vi vil i det kommende år etablere sociale laboratorier indenfor følgende socialpolitiske områder:



Arbejdsmarkedsområdet/beskæftigelsespolitikens
Tværfaglig, forebyggende indsats for udsatte børn og unge

Landsforeningen
Landsforeningen arrangerer hvert år et antal møder og konferencer.
I den kommende tid: 12. maj på Borup Højskole: Konference om de samfundsmæssige rammer for
en kritisk socialpolitisk debat
og
13. juni 2014: Folkemødet Bornholm, Stop Fattigdom Nu
Derudover udgiver Landsforeningen ”Social Politik” som I alle modtager. I 2013 blev der udgivet 6
numre:
2013
Nr. 6 Gensidig forsørgerpligt
Nr. 5 Et rummeligt demokrati?
Nr. 4 Den danske model i EU
Nr. 3 Særnummer: Konkurrencestatens Ofre
Nr. 3 Kommunen som socialpolitisk aktør?
Nr. 2 Sårbare unge
Nr. 1 Rehabilitering
I 2014 udkommer ligeledes 6 numre, hvoraf de første 5 er planlagt:
Nr. 6 Nr. 5 Nye fællesskaber
Nr. 4 Den digitale kommunikation mellem det offentlige og borgerne
Nr. 3 De strukturelle og samfundsmæssige rammer for den socialpolitiske debat
Nr. 2 Hvem skaber den europæiske socialpolitik?
Nr. 1 Konkurrencestaten, den moderne velfærdsstat?
Kontingent
På sidste generalforsamling i Landsforeningen blev der vedtaget en beskeden kontingentforhøjelse
på kr. 20,- pr. år de kommende 5 år. Kontingentet vil fra næste kontingentopkrævning være kr. 290
og kr. 160 for pensionister, studerende m.v.
Tak til bestyrelsen og afgående bestyrelsesmedlemmer
5/ Bestyrelsens forslag til aktivitetsplan for 2014/2015; Se formandens beretning.

Socialpolitisk Forening Hovedstaden.

Generalforsamling tirsdag den 29. april 2014 - referat
Udover bestyrelsens forslag til aktivitetsplan, var der i forsamlingen interesse for hjemløses indslusning i bolig og rummelighed for forskellighed i boligområder. Der blev efterspurgt måder hvorpå medlemmer med fælles interesse for et emne/projekt – kan finde hinanden og ideudveksle/ vidensdele på fælles interesseområder. Det blev foreslået at bruge lørdage til arrangementer. Samarbejde med andre foreninger blev ligeledes nævnt; f.eks. Retspolitisk Forening.
6/ Fremlæggelse af regnskab for 2013; Ved Henrik Olsen - Godkendt
7/ Godkendelse af budget for 2014; Godkendt
8/ Behandling af eventuelle, indkomne forslag; Ingen indkomne forslag
9/ Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen
2 medlemmer træder ud af bestyrelsen i utide pga. travlhed: Rikke Bohlbro og Henrik Olsen
3 medlemmer er ordinært på valg:
Christina Bornemann, Fatma Altay og René Meyrowitsch – Christina og René genopstiller
For at få en mere ligelig fordeling mellem hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der årligt er på valg,
sætter Kirsten Windekilde sit mandat til rådighed i år – og stiller op til valg.
Christina Bornemann, René Meyrowitsch og Kirsten Windekilde genvælges.
Mona Musse blev valgt ind i bestyrelsen.
Sille Madsen var ikke repræsenteret. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at kontakte
Sille Madsen om hendes interesse i at indtræde i bestyrelsen som suppleant.
10/ Valg af revisor; Finn Hagedorn er genvalgt
11/ Valg af 3 medlemmer til Yggdrasilpris-komitéen 2014; Bente Rich, Ane Stenbak og Mette
Laurberg blev valgt til at sidde i priskomitéen på sidste års generalforsamling. Alle var villige til at
fortsætte og blev genvalgt.
Efter generalforsamling blev der budt på øl, vin, vand og sandwichs og mange blev og fortsatte
samtalerne et par timer.
30.4.2014
Christina Surel/referent

