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Referat af generalforsamling i Socialpolitisk Forening Hovedstaden 10. april 2013
Generalforsamlingen fandt sted i Røde Kors’ værested Terminal 1 på Ndr. Fasanvej 228, st. på Nørrebro og
begyndte kl. 16.30 med kaffe, Wienermelange og chai fra kaffeknallerten ”The Coffee Break”. Bente Mundt fra
Ombudsmandens nye børnekontor indledte med et oplæg om tanker, perspektiver og – indtil nu – indhøstede
erfaringer med ”børneombudet”. Efter en engageret debat – og en velkrydret og smukt præsenteret aftensmad
fra Indvandrer Kvindecentrets catering ”Send flere krydderier” – tog vi fat på selve generalforsamlingen:
1/ Valg af dirigent og referent
Hans Dankert blev valgt som dirigent.
Hans konstaterede, at generalforsamlingen blev afholdt lovmedholdeligt i henhold til vedtægternes § 3, stk. 1,
og var indkaldt i rettidigt i henhold til vedtægternes § 7, stk. 1.
Kirsten Windekilde blev valgt som referent.
2/ Bestyrelsens beretning
Ove Lund aflagde beretning for foreningsåret 2012/2013. Fokuspunkterne var:


Den aktuelle, politiske (u)orden med markedsøkonomien som værdipolitisk omdrejningspunkt, som over en
bred kam krænker éns socialpolitiske retsfølelse og – paradoksalt – har virket nærmest handlingslammende, fordi vi har forventet noget helt andet efter regeringsskiftet i september 2011.



At Hovedstadsforeningen – måske i sammenhæng hermed – har haft en god medlemstilgang; i foreningsåret 2012/2013 således 50 nye medlemmer, så at vi p.t. har ca. 300 medlemmer, og en rigtig god økonomi.



At bestyrelsen i 2012/2013 har gennemført en række meget forskellige medlemsaktiviteter:
 En ældrevandring i anledning af EU’s år for ”Aktiv aldring og solidaritet mellem generationer”, med
besøg Nabo-Østerbro og Soldenfeldts Stiftelse ved Sortedam Dosseringen (karakteristisk ved sine
terrakottamedaljoner med kvinder, der personificerer 12 (små-)borgerlige dyder), og afrundet med en
samtale om aktiv aldring ved hjælp af et særligt samtaleværktøj, udviklet af Villads Keiding.
 Et debatmøde om New? Public? Management? med oplæg fra Rasmus Willig, Christina Borneman Surel
og Charlotte Firig, som skulle tage hul på en møderække under den fælles overskrift ”Medlevende
demokrati”. Med møderækken og forskellige perspektiver på ledelse, styring og kontrol af den offentlige
sektor ønskede bestyrelsen at debattere, hvordan vi i Danmark får udviklet en ny ramme for
medlevende demokrati i den offentlige sektor. Et ”forvaltningspolitisk oplæg” fra en række
fremtrædende forskere ved landets universiteter, og et par store konferencer på RUC og CBS har haft
samme ambition, men initiativerne synes p.t. at blive ”indefrosset” i regeringens tillidsreform og
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produktivitetskommission – og endnu mere NPM, styret af Finansministeriet. Derfor træder
Hovedstadsforeningen p.t. vande m.h.t. den videre møderække.
 Et debatmøde om førtidspensions- og flexjobreformen, i samarbejde med LAFS (Landsforeningen af
Flex- og Skånejobbere) og HK Hovedstaden. Interessen for arrangementet var så stor, at der inden
tilmeldingsfristens udløb blev lukket for yderligere tilmelding. Hvilket måske giver et fingerpeg
om/bekræfter vores erfaring med, at Hovedstadsforeningen med fordel kan arrangere møder om store,
aktuelle socialpolitiske emner i samarbejde med andre interesseorganisationer?
 Efter forslag på sidste års generalforsamling et åbent medlemsmøde – hvortil der kom 1 medlem, ud
over bestyrelsen. Det betyder, at bestyrelsen ikke fremover vil gøre særlige foranstaltninger for at få
medlemmerne til at komme til bestyrelsesmøderne – men samtidig understrege, at bestyrelsesmøderne principielt altid er åbne for interesserede medlemmer.
 En medlemsundersøgelse, med fokus på medlemmernes primære socialpolitiske erfarings- og
interessefelter, med det formål at kunne trække på de pågældendes kompetencer og interesse i
forb.m. fremtidige medlemsaktiviteter. Med udgangspunkt i undersøgelsen har vi udviklet et register,
som hjælper os til at skabe overblik over medlemmernes særlige erfarings- og interesseområder. Indtil
videre har ca. 1/5 af Hovedstadsforeningens medlemmer besvaret spørgeskemaet.
 Medlemsundersøgelsens resultater er bl.a. anvendt til at inddrage nogle af Hovedstadsforeningens
medlemmer i Landsforeningens nylige bestræbelser på – sammen med 6 tidligere socialministre – at få
nedsat en socialkommission, for at råde bod på de sidste 15-20 års kortsigtede tilpasning af
lovgivningen til de til enhver tid givne problemstillinger på arbejdsmarkedet, i boligsektoren,
uddannelse og sundhed.
 Hovedstadsforeningens hjemmeside – www.socialpolitisk.dk – er fornyet og opdateres løbende med
informationer om kommende medlemsaktiviteter, referater fra bestyrelsens møder etc.
Under debatten blev den kommende bestyrelse opfordret til at prioritere emner som forholdene for de
hjemløse og for de psykisk syge.
Med de faldne bemærkninger blev beretningen godkendt.
3/ Årsregnskab for 2012 og budget for 2013
Kasserer Henrik Olsen præsenterede det reviderede årsregnskab for 2012, som også blev fremlagt skriftligt.
Ved udgangen af 2012 har Hovedstadsforeningen ca. 100.000 kr. på kistebunden – hvor de jo ikke skal blive,
men omsættes i medlemsaktiviteter, der kan bidrage til at skabe socialpolitisk opmærksomhed og pres (jf. bl.a.
pkt. 5: ”Yggdrasilprisen”).
Med de faldne bemærkninger blev regnskabet godkendt.
Henrik Olsen fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2013. Der blev spurgt til, hvor i budgettet man kan se
bestyrelsens forslag om en socialpolitisk pris afspejlet – og det kan man ikke i budgettet for 2013, idet prisen –
under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse – første gang uddeles i 2014.
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4/ Vedtægtsændringer
Kirsten Windekilde gennemgik bestyrelsens forslag til ændringer i Hovedstadsforeningens vedtægter.
Ændringerne er primært afledt af de ændringer i Landsforeningens vedtægter, som blev besluttet på
Landsforeningens generalforsamling i 2012, og som ændrer Hovedstadsforeningens status fra selvstændig
forening med egen kontingentfastsættelse, til en afdeling/lokalforening under Landsforeningen, som får tildelt
midler i henhold til Landsforeningens kontingentstruktur.
I debatten om vedtægtsændringerne blev det påpeget, at der trænges til en præcisering af bestemmelserne i
hhv. § 7, stk. 6 – som f.eks. kan byttes rundt med stk. 5 – og § 7, stk. 9, hvor fokus skal være på, hvornår forslag
til ændring af vedtægter eller Hovedstadsforeningens opløsning skal være bestyrelsen i hænde. Endvidere, at
der bør foretages korrektur med særligt henblik på (omtalen af) Hovedstadsforeningen.
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at gennemføre de nævnte præciseringer samt korrektur.
5/ Indstiftelse af Socialpolitisk Forening Hovedstadens initiativ- og engagementspris
Ove Lund fremlagde bestyrelsens forslag om indstiftelse af en initiativ- og engagementspris – ”Yggdrasilprisen”
– for et ”fremragende socialpolitisk initiativ” i det forløbne år.
Yggdrasil stammer – som begreb – fra den nordiske mytologi, hvor Yggdrasil var ”livets træ”, hvis 3 rødder dels
voksede ind under Asgård, hvor guderne levede; under denne 1. rod sprang den kilde, hvor guderne samledes
hver dag for at rådslå og hvor fortids-, nutids- og fremtidsgudinderne levede, dels voksede ind under
Jotunheim, hvor jætterne boede; ved denne 2. rod lå visdommens brønd, ejet af jætten Mimer, der gav gode
råd når guderne havde brug for det, og dels voksede ind over dødsriget Hel; ved denne 3. rod var den kilde, som
vandet kom fra, da verden blev skabt. Yggdrasil, livets træ, holdt sammen på alt dette, det havde derfor en
meget stor kraft der overgik alt andet på jorden. På sæt og vis kan socialpolitikkens betydning analogiseres med
Yggdrasil, idet socialpolitikken er livets træ. Socialpolitisk handler om kontinuitet, om fortid, nutid og fremtid.
Socialpolitik er den vigtigste visdomsparameter. Socialpolitik er den ”ledning” livets vand strømmer igennem.
Bestyrelsens forslag er at
 Yggdrasilprisen består af et diplom samt 5.000 kr.
 der nedsættes en priskomité
 priskomitéen har 6 medlemmer og en formand. 3 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling
blandt de fremmødte. 3 medlemmer udpeges af bestyrelsen. Disse 6 udpeger hvert år en formand, der
spiller en betydende rolle på den socialpolitiske scene.
 bestyrelsen hvert år umiddelbart efter nytår blandt Hovedstadsforeningens medlemmer indkalder
motiverede forslag til, hvem der skal modtage årets Yggdrasilpris. Forslagene skal være begrundede
 bestyrelsen for Hovedstadsforeningen af de indkomne forslag udvælger 3 til videre vurdering og
endelig indstilling af priskomitéen
 prisen overrækkes af priskomitéens formand på den årlige generalforsamling i Socialpolitisk Forening
Hovedstaden.
Under debatten taltes især for
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at den prisvindende aktivitet skal finde sted inden for Hovedstadsforeningens geografiske område



at prismodtageren kan være enten en person, en institution eller en organisation



at prisen skal gives for et nytænkende, nyskabende og innovativt socialpolitisk initiativ



at et fremragende og engageret socialpolitisk initiativ også kan være at fastholde en social indsats, der
er afviklet eller bragt i fare af den gældende markedsøkonomiske styring af sektoren



at navnet på prisen skal ”tale for sig selv” og altså være umiddelbart begribelig for de mange, ikke kun
for en elite, der kender/kan huske den nordiske mytologi



at navnet gerne må forudsætte, at historien bag navnet bliver fortalt, så det større perspektiv trækkes
op, når prisen omtales.

Med de faldne bemærkninger blev bestyrelsens forslag vedtaget.
Valg af medlemmer til priskomitéen blev udsat til dagsordens pkt. 8, i forlængelsen af valg af
bestyrelsesmedlemmer.
6/ Arbejdsplan for det kommende foreningsår
Under fremlæggelsen af beretningen havde Ove Lund taget hul på præsentationen af bestyrelsens forslag til
arbejdsplan for det kommende foreningsår: Bestyrelsen ønsker
 at skaffe flere medlemmer – målet er, at Hovedstadsforeningen ved næste generalforsamling har 500
medlemmer
 at holde flere – hyppigere og korterevarende – medlemsmøder, ”minimøder”/fyraftensmøder af 1-1½
times varighed, måske en gang om måneden, med oplæg og debat om et aktuelt og/eller interessant
socialpolitisk emne, for at være i kontinuerlig dialog med medlemmerne, til gensidig inspiration og
spredning af debatten, men uden så meget arrangement
 at veksle mellem debatarrangementer og andre typer af aktiviteter, f.eks. ekskursioner
 at involvere medlemmerne aktivt i forberedelse og/eller gennemførelse af aktiviteterne, ved at trække
på medlemsregisteret.
Allerede under debatten om beretningen var bestyrelsen blevet opfordret til at prioritere emner som
forholdene for de hjemløse og for de psykisk syge i det kommende foreningsår. Under debatten om
arbejdsplanen blev det herudover foreslået at tilrettelægge en ekskursion til Malmø, hvor der er positive
erfaringer at lære af inden for emnet ”lighed i sundhed”. Endvidere, at bestyrelsen i det hele taget lader sig
inspirere af internationale forhold og resultater.
Med de faldne bemærkninger blev arbejdsplanen godkendt.
7/ Indkomne forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.
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8/ Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor
I 2012/2013 har bestyrelsen været på 10 medlemmer, idet generalforsamlingen på sidste års generalforsamling
dispenserede fra vedtægternes § 4, stk. 1, om at bestyrelsen er på 7-9 medlemmer. I årets løb har Dorrit Bruun
Olesen dog trukket sig fra bestyrelsesarbejdet på grund af travlhed.
Alle bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig kort. På valg og parat til at genopstille er Ove Lund, Rikke
Bohlbro, Henrik Olsen, Hans Dankert og Kirsten Windekilde. På valg og genopstiller ikke: Mette Laurberg (som
til gengæld stiller op til Borgerrepræsentationen ved kommunalvalget i november).
Kim Würtz, Mette Roerup og Razan Abcel El-latif stillede op til valg og præsenterede sig.
Alle opstillede blev valgt, idet generalforsamlingen dispenserede fra vedtægternes § 4, stk. 1. Valgt til
bestyrelsen er således Hans Dankert, Henrik Olsen, Kim Würtz, Kirsten Windekilde, Mette Roerup, Ove Lund,
Razan Abcel El-latif og Rikke Bohlbro.
Finn Hagedorn blev genvalgt som revisor.
Til priskomitéen for Hovedstadsforeningens initiativ- og engagementspris, jf. pkt. 5, blev valgt Ane Stenbak,
Bente Rich og Mette Laurberg.
Bestyrelsen udpeger sine medlemmer til priskomitéen på første møde efter generalforsamlingen, i forbindelse
med bestyrelsens konstituering.
9/ Evt.
Under evt. opfordredes medlemmerne til at læse referatet fra generalforsamlingen og – løbende – fra
bestyrelsesmøderne på Hovedstadsforeningens hjemmeside www.socialpolitisk.dk. Et medlem gjorde hertil
opmærksom på, at der ikke er grænser for hvor mange hjemmesider, man bliver opfordret til at ”gå ind på” –
det virker meget bedre, hvis man får et nyhedsbrev i sin mail, f.eks. med omtale af hvad der konkret er af nyt at
læse på hjemmesiden. – Bestyrelsen tog erfaringen til efterretning og ville arbejde med at realisere idéen.
Endelig opfordredes de, der endnu ikke har besvaret bestyrelsens spørgeskema, til at downloade det fra
hjemmesiden, besvare det og returnere besvarelsen som anført på skemaet, for at registeret over
medlemmernes erfaringer og interesser kan blive et endnu bedre redskab for bestyrelsen i forhold til at
imødekomme medlemmernes interesser ved planlægningen af kommende medlemsaktiviteter og at trække på
medlemmernes erfaringer i det socialpolitiske arbejde.
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