Socialpolitisk Forening Hovedstaden

Generalforsamling 21. marts 2018 kl. 18.00-20.30
Generalforsamlingen fandt sted i Det Gamle Posthus – oplevelsescafé, butik og kreativt værksted,
som Heidi Langkilde fra SydhavnsCompagniet introducerede. Se mere på SydhavnsCompagniets
hjemmeside www.sydhavnen.dk.
Ove Lund, formand for Socialpolitisk Forening Hovedstaden, bød velkommen til den velbesøgte
generalforsamling, og introducerede dagsordenens første punkt, hvor bestyrelsen pegede på
Preben Etwil som dirigent.

Referat
1. Formalia, herunder valg af dirigent og referent
Preben Etwil blev valgt som dirigent.
Kirsten Windekilde blev valgt som referent.
Dirigenten indledte mødet med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i
henhold til vedtægterne.
Dirigenten præsenterede dagsorden og foreslog, at punkt 6 (Kriseorientering – Landsforeningens
generalforsamling) blev rykket frem som punkt 5, og at det oprindelige punkt 5 (Præsentation af
bestyrelsens forslag til budget for 2018) herefter blev punkt 6, suppleret med spørgsmålet om
nødvendige vedtægtsændringer.
Dagsorden blev vedtaget med disse ændringer.

2. Fremlæggelse af formandens beretning
Ove Lund orienterede, suppleret af næstformand Ane Stenbak og kasserer Kirsten Windekilde,
om de vanskelige forhold, som har præget Hovedstadsforeningens arbejde det seneste år,
domineret af Landsforeningens dårlige økonomi.
Flere efterlyste en orientering om de gennemførte aktiviteter i det forgangne år, Ane Stenbak
orienterede om, at der var inviteret til 3 samtalesaloner med emnerne: Hvad er den ideale
socialpolitik, Tro og Retfærdighed samt til overrækkelsen af Yggdrasilprisen for 2017.
Der blev spurgt til den arbejdsgruppe, som bestyrelsen på sidste års generalforsamling foreslog
nedsat med det formål at få en større bredde af Hovedstadsforeningens medlemmer involveret i
aktiviteter og arrangementer uden at gå til i traditionelle møder. Kirsten Windekilde orienterede
om, at visionen ikke var opgivet, men at der ikke havde været tilstrækkeligt med tilmeldinger til at
arbejdsgruppen kunne realiseres.
Med de faldne bemærkninger blev beretningen taget til efterretning.

3. Beretning fra Yggdrasilkomiteen
Socialpolitisk Forening Hovedstadens initiativ- og engagementspris – Yggdrasilprisen – blev indstiftet på Hovedstadsforeningens generalforsamling i 2013, med det formål at sætte fokus på ”et
fremragende socialpolitisk initiativ” indenfor foreningens geografiske område.
Ane Stenbak berettede fra Yggdrasilkomiteen, at prisen tidligere er givet til Ældresagens Livsmodsog sorggrupper, til fristedet og forsamlingshuset for flygtninge Trampolinhuset og til JuraRådgivningen ved Asrin Mesbah.
I 2017 blev prisen givet til Özlem Cekic, der med sit initiativ til ”dialogkaffe” viser at der er langt
mere, der binder os sammen som mennesker, end der adskiller os. I hverdagen bidrager Özlem
Cekic med dette brobygningsinitiativ til at skærpe vores opmærksomhed på dialog som forudsætning for den demokratiske proces og dermed, i bred forstand, for udviklingen af socialpolitik1

ken i Danmark. Prisen blev overrakt af Astrid Haug, der talte om ytringer og ytringsfrihedens
grænser på de sociale medier.
Ved prisoverrækkelsen talte også Else Hammerich, der ikke mindst er kendt som medstifter og tidl.
leder af Center for Konfliktløsning, hvis formål er at fremme fredelig konfliktløsning gennem uddannelse, mægling og offentlig debat, og at gøre konfliktløsning til en naturlig del af vores demokratiske kultur.
Beretningen blev taget til efterretning.

4. Fremlæggelse af årsregnskab
Kirsten Windekilde fremlagde det reviderede årsregnskab, der er offentliggjort på Hovedstadsforeningens hjemmeside. Som en direkte følge af at Hovedstadsforeningen heller ikke i 2017 har
fået tildelt midler fra Landsforeningen – som Landsstyrelsen ellers stillede i udsigt på Landsforeningens generalforsamling sidste år – udviser regnskabet et merforbrug på knapt 8.500 kr. i forhold til
budgettet, hvor der var indarbejdet et aktivitetsbidrag fra Landsforeningen på 14.000 kr.
I lyset af Landsforeningens dårlige økonomi eftergav Hovedstadsforeningen i 2017 Landsforeningen et tilgodehavende på 22.750 kr., som udgjorde vores grundbidrag for 2014, der aldrig var udbetalt til os, selvom alle vedtagne forudsætninger var opfyldt. I 2014 fik vi således hverken grundbidrag eller aktivitetsbidrag, i 2015 fik vi udbetalt grundbidrag, men ikke aktivitetsbidrag, mens vi i
2016 – og altså i 2017 – ikke har fået hverken grundbidrag eller aktivitetsbidrag. Som følge heraf
udgjorde Hovedstadsforeningens beholdning blot 27.105,48 kr. pr. 31.12.2017.
Årsregnskabet er ved revisionen påtegnet, at samtlige bilag til det fremlagte regnskab er gennemgået, at samtlige bilag foreligger og er regnskabsført retvisende.
Med dette blev årsregnskabet godkendt.

5. Kriseorientering – landsforeningens generalforsamling
Som det fremgik af indkaldelsen til generalforsamlingen udsendte bestyrelsen umiddelbart efter
Landsforeningens generalforsamling den 16.3.2018 en orientering om status til
Hovedstadsforeningens medlemmer. Ove Lund henviste til denne. Han gjorde rede for, at den
moderne stats socialpolitik blev skabt i forlængelse af de europæiske revolutioner i det 19.
århundrede og kravet om frihed, lighed og værdighed. I Danmark blev Socialpolitisk Forening
stiftet i 1898, og foreningen har siden været en central aktør i den socialpolitiske debat. Når
bestyrelsen har valgt at indstille til generalforsamlingen, at ”Hovedstadsforeningen består, selvom
Landsforeningen forgår” er det ud fra et ønske om at fastholde, at socialpolitik er et vigtigt
politikområde, som Hovedstadsforeningen har en fortsat forpligtelse til at kæmpe for har en
betydningsfuld plads i den samfundsmæssige debat.
Der er behov for, at der fortsat er kræfter, der vil arbejde mod den dekonstruktion der har ramt
socialpolitikken gennem de seneste årtier. En dekonstruktion der tog sin begyndelse i socialminister
Karen Jespersens ministertid og senere er accelereret i en tiltagende opløsning af socialpolitikken i
en række andre ministerier. Socialpolitikken har således ikke længere institutionelle forankringer i
den offentlige organisering af Danmark. Socialpolitikken er fra at være et fællesanliggende blevet
til individuel overlevelseskamp. Derfor er der fortsat brug for at fremme respekten for menneskers
lige rettigheder og ligeværd, og for en socialpolitik, som globalt, nationalt og lokalt bekæmper
ulighed.
Under den efterfølgende debat var hovedsynspunktet, at selvom det er sørgeligt, at Socialpolitisk
Forening går ind, er det vigtigt at holde sig foreningens succes i 120 år for øje og stille sig
spørgsmålet, hvordan Socialpolitisk Forening Hovedstaden kan blive en stærk stemme i den
ændrede fremtid? Hvad er det, alle andre foreninger og interesseorganisationer ikke sætter på
dagsorden? Som f.eks. Den Alternative Velfærdskommission, der i 00’erne blev etableret som
modsvar til den regeringsnedsatte Velfærdskommission.
Fra SydhavnsCompagniet blev det fremhævet, at man dér ikke bruger kræfterne på at sidde til
alenlange møder, men sammen med borgerne og brugerne – ude hvor det foregår.
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Hovedstadsforeningen er nødt til at vælge, hvor man vil satse, og gøre det sammen med andre
organisationer og ngo’er, der vil det samme som os. Det blev nævnt, at man kunne etablere
nogle ”fraktioner”, hvor medlemmerne kunne engagere sig og arbejde inden for en bredere vifte
af de aktuelle påtrængende socialpolitiske udfordringer. Flere gav tilsagn om at være parat til at
bidrage inden for specifikke felter, f.eks. udsatte børn og unge, jobcentrets ofre, internationale
perspektiver.
Repræsentanter fra Internationalt Udvalg gav tilsagn om, gennem samtale og networking, at
bidrage til debatten om parallelsamfund og FNs Verdensmål. Repræsentanter fra Redaktionsudvalget sagde, at man ligeledes gerne vil bidrage, men at man skal gøre sig klart, at det kræver
en stor arbejdsindsats at udgive et tidsskrift.
Generalforsamlingen sluttede således op om bestyrelsens indstilling om, at Socialpolitisk Forening
Hovedstaden fortsætter som selvstændig ngo, og brainstormede engageret om, hvordan dette
kan realiseres i samarbejde med andre ngo’er, borgere og brugere.

6. Bestyrelsens forslag til hhv. vedtægtsændringer og budget for 2018
Kirsten Windekilde præsenterede bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, der har til formål at understøtte Socialpolitisk Forening Hovedstaden som selvstændig ngo.
Under debatten blev spurgt til, om det mon ville være hensigtsmæssigt at afvente resultatet af
generalforsamlingerne på Fyn og i Århus og omegn, for evt. at etablere en landsdækkende
netværksorganisation, og om foreningen måske burde skifte navn for at underbygge en ny profil.
Det blev fremført, at Socialpolitisk Forening Hovedstaden til enhver tid kan indgå i netværk med
andre ngo’er, som vi deler værdier og perspektiver med, og at det netop nu er vigtigt, at
foreningen er genkendelig for medlemmerne, og at navnet derfor ikke bør ændres.
De foreslåede vedtægtsændringer blev sat til afstemning. Efter håndsoprækning konkluderede
dirigenten, at mere end 2/3 af de fremmødte havde stemt for ændringerne.
Generalforsamlingen anbefalede bestyrelsen – på baggrund af det kommende års erfaringer
med networking – at revurdere vedtægterne, og til næste års generalforsamling fremlægge
eventuelle forslag til nye vedtægtsændringer, herunder eventuelle overvejelser om
navneændring.
Kirsten Windekilde præsenterede herefter bestyrelsens forslag til budget for 2018, som bygger på
1. at Socialpolitisk Forening Hovedstaden er en murstensløs ngo uden ansatte,
2. en kontingentstruktur, hvor
 kontingentet for små kollektive medlemmer (små lokale organisationer og ngo’er med
en meget lille økonomi) uændret er 600 kr./år
 ordinært kontingent nedsættes til 250 kr./år, og
 nedsat kontingent (pensionister og studerende og andre på overførselsindkomster) nedsættes til 150 kr./år
De prioriterede udgiftsposter i budgetforslaget er således medlemsrettede aktiviteter, herunder
Yggdrasilprisen, og elektronisk baseret profilering af Hovedstadsforeningen og formidling, optimalt
med udgivelsen af et SocialPolitik version 2.0.
Generalforsamlingen anbefalede, at bestyrelsen ved kontingentopkrævningen for 2018 opfordrer
medlemmerne til at indbetale støttebidrag ud over kontingentet.
Med de faldne bemærkninger blev det foreslåede budget godkendt.

7. Valghandlinger
a. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen består i foreningsåret 2018 af:
Ane Stenbak (på valg i 2019)
Jørgen Segall (nyvalgt for 2 år – på valg i 2020)
Kirsten Windekilde (genvalgt for 2 år - på valg i 2020)
Ove Lund (på valg i 2019)
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Patrick Hansen (nyvalgt for 2 år – på valg i 2020)
Preben Etwil (nyvalgt for 2 år – på valg i 2020)
Torben Larsen (nyvalgt for 2 år – på valg i 2020)
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på det første møde efter
generalforsamlingen.
Før, under og efter generalforsamlingen har flere medlemmer tilkendegivet, at de gerne vil
bidrage til at gennemføre socialpolitiske og medlemsrettede aktiviteter.

b. Valg af intern kritisk revisor
Julie Kyndesgaard

c. Valg til Yggdrasilkomiteen
Generalforsamlingen vælger 3 repræsentanter til Yggdrasilkomiteen. Valgt blev:
Bente Rich
Malene Haarder
Mette Roerup
Ved konstitueringen udpeger bestyrelsen af sin midte 3 medlemmer til komiteen.

8. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer var behandlet under pkt. 6.

9. Øvrige Indkomne forslag
Der var ikke indkommet andre forslag.

10. Eventuelt
Intet under punktet.
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