Referat af generalforsamling i Socialpolitisk Forening Hovedstaden 27. marts 2012
Generalforsamlingen fandt sted på værestedet Muhabet på Vesterbrogade 165-167. Socialpolitisk Forenings
nye formand, Robert Olsen, indledte med et oplæg om sine visioner for Socialpolitisk Forening og de aktuelle
udfordringer for foreningen. Efter debat og Muhabets velsmagende aftensmad tog vi fat på selve
generalforsamlingen:
1/ Valg af dirigent
Hans Dankert blev valgt som dirigent.
Hans gjorde indledningsvis opmærksom på, at generalforsamlingen er indkaldt tidligere end den må ifølge
vedtægternes § 3, hvorefter ”Ordinær generalforsamling holdes i perioden april til medio maj hvert år.”
Forsamlingen godkendte, at generalforsamlingen blev gennemført som indkaldt.
2/ Valg af referent
Kirsten Windekilde blev valgt som referent.
3/ Præsentation af bestyrelsen
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer – Fatma Altay, Hans Dankert, Henrik Olsen, Kirsten Windekilde,
Ove Lund og René Meyrowitsch – præsenterede sig kort.
4/ Godkendelse af dagsorden
Under behandlingen af punktet blev det anført, at det af indkaldelsen til generalforsamling bør fremgå, hvem
der er medlem af bestyrelsen, hvem der er på valg og hvem der genopstiller. Hermed blev dagsorden godkendt.
5/ Formandens beretning
Ove Lund aflagde beretning for 2011. Fokuspunkterne var:
Socialpolitisk Forening har fået ny formand og landssekretær, efter at Knud Vilby og Dorte Olsen – efter eget
ønske – er gået af i forb.m. den netop overståede generalforsamling, hvor Knud Vilby fik overrakt
Fernandoprisen. Efter beslutning på generalforsamlingen har foreningen fået ny kontingentstruktur, som
betyder at lokalforeningerne tildeles et større rådighedsbeløb, og at lokalforeningerne ikke fremover skal
fastsætte kontingent på deres generalforsamling.
I Hovedstadsforeningen har vi haft 4 medlemsarrangementer efter generalforsamlingen i maj 2011: Et
velbesøgt vælgermøde umiddelbart inden folketingsvalget den 13.9. samt 3 frivillighedsvandringer i anledning
af EU’s frivillighedsår, hver afsluttende med oplæg og debat om det frivillige sociale arbejde og civilsamfundets
rolle i samspil med den offentlige/professionelle indsats: Én på Nørrebro, med besøg i Indvandrerkvindecentret
og Børnestafetten (Mødrehjælpens genbrugsbutik i Jægersborggade); én i Sydhavnen, med besøg i Café
Monster Times på Mozarts Plads, Kvarterhuset på Borgbjergsvej og SydhavnsCompagniet, samt én på Amager,
med besøg i Frivilligcenter Amager, værestedet Drys Ind, Amager Kulturpunkt og det socialpædagogiske
opholdssted (m. selskabslokaler og økologisk køkken) Krunch. Frivillighedsvandingerne har bl.a. tiltrukket
deltagere, som efterfølgende har meldt sig ind i Socialpolitisk Forening og bidraget til den gode
medlemstilgang.
Folketingsvalg og ny regering gjorde, at bestyrelsen måtte revidere den resterende handleplan, med emnerne:
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de mange unge, der ikke får en uddannelse,
den alt for lange ventetid i det psykiatriske system på udredning og diagnosticering af børn, samt
behovet for nye styringsformer i det offentlige efter New Public Management (NPM).

Bestyrelsen har taget aktivt del i dagbladet Informations kampagne ”100 dage”, med perspektiver for den nye
regerings politik og lovgivning særligt på udsatte- og beskæftigelsesområdet.
I debatten blev det bl.a. fremhævet, at det er svært at se på Hovedstadsforeningens hjemmeside, hvad
bestyrelsen arbejder med og hvad man som medlem derfor kan bruge foreningen/bestyrelsen til imellem
generalforsamlingerne. Ove gjorde rede for planerne om en ny hjemmeside. Med de faldne bemærkninger blev
formandens beretning godkendt.
6/ Godkendelse af regnskab for 2011
Kasserer Henrik Olsen præsenterede regnskabet, som også blev fremlagt skriftligt. Henrik bemærkede særligt,
at regnskabet for frivillighedsvandringerne, der – efter ansøgning – er finansieret af Socialministeriets PUFmidler, er aflagt uden for årsregnskabet, efter rådslagning med revisor.
Det blev anført, at det oprindelige budget bør anføres ved siden af regnskabet, så medlemmerne kan vurderes
regnskabsudviklingen. Hermed blev regnskabet godkendt.
7/ Godkendelse af budget for 2012
Formanden fremlagde budgettet. Ove forklarede, at budgettet er udarbejdet inden generalforsamlingen i
landsforeningen og altså inden beslutningen om den ændrede kontingentstruktur. Ove forklarede
konsekvenserne for Hovedstadsforeningens budget af den ændrede budgetstruktur og gjorde rede for den
aktuelle tilgang af nye medlemmer. Hermed blev budgettet godkendt.
8/ Fastsættelse af kontingent
Punktet udgik, jf. ovenfor under pkt. 5.
9/ Indkomne forslag / forslag fra bestyrelsen
Formanden fremlagde mundtligt bestyrelsens skitse til handlingsplan for det kommende år, som fastlægges
endeligt af den nye bestyrelse, med udgangspunkt i generalforsamlingens debat. Fokuspunkterne var:
2012 er EU’s ældreår; bestyrelsen vil gerne sætte fokus på ældres gode ressourcer og selvorganisering, bl.a.
gennem et nyt sæt vandringer, hvortil der søges midler fra EU’s pulje ”Et aktivt ældreliv”, samt tage aktivt del i
debatten om og påvirke beslutningerne om en pensionsreform og ændringer i tildelingen og udmålingen af
andre overførselsindkomster. Vi vil også sætte fokus på indsatsen over for udsatte børn og unge, samt
konsekvenser af og alternativer til NPM som det offentliges administrationsform og økonomistyring.
Debatten viste interesse for, at bestyrelsen i denne sammenhæng også sætter fokus dels på private
revisionsfirmaers rolle som lovfortolker, i forbindelse med den årlige revision af kommunernes administration
og økonomi, hvor ingen tager til genmæle over for revisionsfirmaerne, for at kommunen ikke skal miste
statsrefusion, dels på nogle kommuners motivationssystemer, hvor sagsbehandlere kan opnå en økonomisk
bonus eller andre fordele, for at ”få folk ud af systemet”. Endelig blev det fremført at der er behov for en debat
om, hvordan udsatte mennesker – f.eks. psykisk syge og alkoholikere – kan bo og leve i fordragelighed og, især,
fred med andre i en opgang/socialt boligbyggeri.

2

René Meyrowitsch fra bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen et par gange om året holder åbne bestyrelsesmøder,
hvor medlemmer kan deltage, og at referater fra bestyrelsesmøder som fast procedure sendes ud pr. mail eller
lægges på hjemmesiden.
10/ Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2011 været på 9 medlemmer, jf. vedtægternes § 4, stk. 1: ”Generalforsamlingen vælger for 2
år ad gangen en bestyrelse på 7-9 medlemmer.”
Fatma Altay, René Meyrowitsch og Thomas Mølgaard Andersen var på valg, Fatma og René genopstillede.
Dorrit Bruun Olesen og Christina Surel opstillede ligeledes, efter en præsentation. Generalforsamlingen
besluttede, at bestyrelsen i 2012 kunne være på 10 medlemmer, uanset vedtægterne. Bestyrelsen består
således af Christina Surel, Dorrit Bruun Olesen, Fatma Altay, Hans Dankert, Henrik Olsen, Kirsten Windekilde,
Mette Laurberg-Jensen, Ove Lund, René Meyrowitsch og Rikke Bohlbro. I h.t. vedtægternes § 4, stk. 2,
konstituerer bestyrelsen sig på det førstkommende bestyrelsesmøde med formand, næstformand og kasserer.
11/ Valg af revisor
Finn Hagedorn blev genvalgt som revisor.
11/ Evt.
Én udtrykte særlig glæde over forslaget om, at bestyrelsen vil sende mødereferater ud på mail eller
hjemmeside, og at der fremover evt. kan holdes et eller to åbne bestyrelsesmøder, hvor emnerne på forhånd
meldes ud til medlemmerne.
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