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Holger Kropp 
Dorte Lauridsen  
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Gitte Anker Olesen 
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HK 
DL 
KH 
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GAO 
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SN 
SS 

22 41 30 20 
60 14 85 06 
40 75 24 33 
22 52 10 96  
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Titel Afbud/fraværende Initialer Telefon 
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Titel Gæster Initialer Telefon 
 
 

   

Punkt Dagsorden Action Deadline OK 
01 
 

Dialogmødet med Jobcentret 30.9.2016 
Mødedeltagere: HK, DL, GAO, Lotte Nielsen, Linda Bernhard 
Rasmussen og Sanne Nielsen. Mødet blev holdt i en rigtig god tone, 
hvor der blev uddelt ros til og fra os. Udbetaling Danmark udsender 
månedsvis opgørelser til kh-modtagere, da modtagernes boligstøtte 
og særlig støtte udbetales derfra pga kh-loftet. På netværksmødet 
lovede Linda at undersøge om de børnerelaterede tilskud friholdes. 
Det er nu undersøgt, og det gør de. Screening af sager som vi 
kender fra tidligere inden en sag, kan blive godkendt til at komme i 
rehab-team, er afskaffet. Begrundelsen er, at Lotte Nielsen syntes, 
det blev brugt på en forkert baggrund, da både sagsbehandlere og 
borgerne følte, disse screeninger blev brugt som en slags ”eksamen” 
i sagen. Screening er afløst af tværfaglig sparring – hvilket egentlig 
bare betyder, at en kollega nu kigger en sag igennem for at se, om 
der er evt. mangler i sagen. Nogle af vores medlemmer har oplevet 
uheldige episoder med sagsbehandlerne – hvor det har drejet sig om 
både tonen, det sagte og sagsbehandlingen – fremover skal 
bestyrelsen tage direkte kontakt til en leder, og hvis denne leder ikke 
reagerer, skal vi kontakte Lotte Nielsen direkte. Holger følger op på 
en mailliste over lederne. Der blev yderligere aftalt, at SiH og 
jobcentret afholder dialogmøder hver 3. måned fremover.  
 
 

   

02 Fremtidige visioner 
Emnet er udskudt til næste bestyrelsesmøde, hvor der vil være fokus 
på dette emne. 
 
 

   
 



 

                                               

03 Fordeling af opgaver 
Hver især har vi vores ansvarsområder, og ved tvivlsspørgsmål 
kontaktes den ansvarshavende på området. DL overtager 
eventkalenderen på hjemmesiden. Aftalt at vi fremover skriver i 
bestyrelsesgruppen, hvem vi er bisidder eller lignende for, så vi ikke 
pludselig er flere på et medlem, det giver hurtigt nogle forviklinger. 
Det betyder ikke, at vi ikke kan spørge hinanden til råds om en sag. 
AP vil gerne hjælpe HK med det skriftlige/journalistiske til 
hjemmesiden i sygeperioden. GAO og AP har tilkendegivet, at de 
gerne vil stå på kaffemøder om aftenen 1 gang om måneden. HK har 
tilbudt at lægge hus til møderne. 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

04 Fremtidige mødedatoer 
Vi blev enige om at mødes 17.11.2016 kl. 19.00 ved HK, samt 
15.12.2016 kl. 19.00 ved AP. På mødet 17.11.2016 fastsætter vi 
mødedato for januar, så vi hele tiden har 2 mødedatoer at arbejde ud 
fra. 
 
 

   

05 Kursus afholdt 1. og 2. september 
Kurset har været en rigtig god investering. Det har ført til personlig 
udvikling, en mere ærlig tilgang til hinanden, samt større viden om 
hinandens styrker og svagheder. Kurset var bestilt som et 
kommunikationskursus, men udartede sig hurtigt  til også at omfatte 
et ledelseskursus for foreningsbestyrelse og ledelse af frivillige. Alle 
oplevede at have fået bedre indsigt i arbejdet og tilgangen til 
hinanden. Vi vil prøve at arbejde på at gøre mere af dette – evt. på 
netværksmøderne. 
 
 

   

06 Evt. 
 
 

   

 
De næste aftalte møder: 
Bestyrelsesmøde: 17.11.2016 klokken 19:00 hos Holger 
Bestyrelsesmøde: 15.12.2016 klokken 19:00 hos Anne 
 


