
Referat af den 26. Generalforsamling  

Dansk forening for Socialpædagogik 

11 maj. 2022, Vartov, Kbh. 

Tilstede: Hanne Mayer, Tim Vikær Andersen, Lotte junker Harbo, Carsten Tuft, Svend Bak, 
Benedicte Bernstorff, Hanne Føns.  

 

1. Valg af dirigent og referat. 

 Carsten Tuft vælges som dirigent, Hanne Føns som referent. 

 

2. Formandens årsberetning 

Svend Bak beretter fra året der gik. Han starter med at minde om, at foreningens formål er at 
skabe debat om socialpædagogik. 

Stor tak til Niels Rosendal for sit store og solide arbejde med udgivelsen af tidsskriftet. Også 
stor tak til WERK fra et upåklageligt samarbejde. Stor tak skal også lyde til Jan Jaap Rothuizen 
– for han store arbejde som næstformand, han ønsker at gå af på posten, men bliver heldigvis i 
bestyrelsen. Det har været et rigtigt godt samarbejde. Også tak til Hanne Føns for at overtage 
posten som kasserer. 

En tak går også til SL. for et godt samarbejde, hvor flere bestyrelsesmedlemmer har bidraget. I 
samarbejdet er der bl.a. diskuteret uddannelse, og tematikker for temadagen. SL har haft et 
ønske om en temadag om ”Voksne med handicap”, som afholdes d. 3. nov. 2022. SL bidrager 
med 50.000 kr,- til foreningen, som er øremærket til at afholde temadage – og Svend ser 
vigtigheden af, at vi fastholder dette samarbejde. 

Det har været en bevæget periode for socialpædagogikken, hvor bl.a. godtgørelsen og 
undskyldningen til ”Godshavsdrengene” er en vigtig markering af, at vi til stadighed fortsat skal 
diskutere, hvordan vi har behandler udsatte børn og voksne – også i historisk øjemed.  

Svend vil også sige tak for god støtte til hans arbejde som formand, og vil gerne overgive roret 
til yngre kræfter. 

 

3. Redaktionens beretning 
Niels Rosendahl skulle have afholdt denne beretning, men er desværre forhindret. Men Niels 
har stået for to flotte udgivelser af vores tidsskrift med gode artikler og flot layouts.: Årg. 24 
nr. 1: Low Arousal + Årg. 24. nr. 2: Fritids- og ungdomspædagogik.  

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.  
Hanne Føns forelægger regnskabet for 2021. Regnskabet er udfærdiget sammen med WERK 
og godkendt af revisorerne: Kirsten Burgsø og John Karup. 



Udgifterne og indtægter følger stort set det forrige regnskabsår, dog er udgifterne faldet med 
ca. 44.000 kr,- som skyldes en engangsudgift til elektronisering af tidligere tidsskrifter + 
opdatering af hjemmeside i regnskabsåret 2020. Der er overskud på 32.281 kr,- fra regnskabet 
for 2021. 
Regnskabet godkendes og underskrives af samtlige deltagere på generalforsamlingen. 
 

5. Forslag til vedtagelse af budget.  
Hanne Føns gør opmærksom på, at budgettet for 2022 er ændret i forhold det udsendte budget. 
Dette skyldes, at der er indløbet nye anslået udgifter til temadage i 2022. Således ses 
ændringer i udgifterne til temadagene som anslås til at stige fra 4.000 til 36.324 kr,-. Trods den 
forholdsvis høje stigning, giver det god mening, da de 50.000 kr,- vi får fra SL i 2022 er 
øremærket til udgifter til at afholde temadage. Dette betyder, at budgettet balancere og er 
angivet til en lille overskud på 268 kr,-. 
Budgettet for 2022 godkendes og underskrives af samtlige fremmødte på generalforsamlingen. 
 

6. Indkomne forslag.  
Der er ingen indkomne forslag. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Følgende genvælges til bestyrelsen: Anthon Sand Jørgensen, Anders ’Nold’ Petersen, 
Thomas Stubben, Tim Vikær Andersen, Bente Møller og Hanne Føns vælges igen. Gitte Lyng 
Rasmussen nyvælges til bestyrelsen. (Liselotte Helms ønsker ikke at genopstille). 
 

Følgende bestyrelsesmedlemmer fortsætter og er på valg i 2023: Torsten Erlandsen, Jan Jaap 
Rothuizen, Niels Rosendal Jensen, Lotte Harbo, Svend Bak, Hanne Meyer-Johansen og 
Benedicte Bernstorff, Inge Marie Skaarup. 

8. Evt.  
Ingen punkter 

 

 

 


