
Dagsorden for konstituerende styrelsesmøde den 3/1, 2020 i Odense kl. 

15.30-20.00. 

Tilstede: Niels Morre, Mads Huse, Nanet Nielsen, Charlotte Thusing, 

Susanne Zajac, Nilcia Mazzocchi og Søren Madsen. 

1. godkendelse af dagsorden. 

2. Valg af referent. 

3. Kort præsentation af styrelsesmedlemmer. (Alle) 

4. Konstituering af styrelse. Formand, næstformand, kasserer. 

Formand; Niels Morre 

Næstformand; Mads Huse 

Kasserer; Mads Huse 

5. Godkendelse af GF-referat.  

Referatet blev gennemgået og godkendt. Bliver rundsendt med mail 

i kommende uge. 

6. Kort introduktion til styrelsesarbejdet – herunder deltagelse i 

udvalg, hjemmeside, Formandskollegie, høringssvar og aktuelt 

igangværende tiltag (Niels). Beslutning om fremtidig mail- og anden 

korrespondance. 

Styrelsesarbejdet, herunder DP’s organisering, opgaver i styrelsen 

og centralt, blev præsenteret. 

Beslutninger. 

- Søren Madsen varetager hjemmesideopdatering. Dvs. har ansvar 

for at vi løbende får de ting på hjemmesiden, der er relevant.  

- Mads optimerer muligheden for hurtigst muligt at alle 

styrelsesmedlemmer bliver inddraget i udvalgsarbejde. Mads sikrer 

at Kaps.nu virker for alle. Og at øvrige mailsystemer bliver 

optimeret. 

- Mads rundsender nyeste referater fra L og S og AMU.  

- Ad UFU; Niels sikrer fortsat modtagelse af dagsorden og derfor 



mulighed for at deltage i relevante UFU-møder. 

- Niels modtager fortsat invitationer til høringssvar og videresender 

samme dag til styrelsen. Der anføres deadline for tilbagemelding. 

Man kan selv tilbyde at formulere høringssvar eller give ide til en 

kollega, der har god forudsætning for at svare. I sidstnævnte 

tilfælde er det vigtigt at sikre at vedkommende ved at han/hun 

formelt svarer for KAPS, hvorfor det skal omkring styrelsen inden 

fremsendelse til DP. 

- Ad mailpraksis:  For at sikre at der ikke sker forvirring i ”trådene”, 

skal der HUSKES opdateret og tydeligt emnefelt. Denne praksis 

finpudses på næste møde. 

- For økonomi og evt. mailadgang undersøger Niels vedr. antal 

medlemmer.  

7. Ressourcepersonernes status og deltagelse. 

- styrelsen er glad for at vi fortsat kan anvende Lotte Sønderby og 

Jane Mauls faglige ressourcer og store kendskab til det kommunale 

område. Begge indkaldes ved relevante emner og temaer til 

møderne eller evt. internt udvalgsarbejde. 

8. Økonomisk Status (Ved Mads). 

- Mads gennemgik den økonomiske situation: 

Af årsregnskab og budget fra GF fremgik det at 2019 forventedes at 

”gå i 0”, hvorfor vi forventede at året 2020 ville starte med at vi – 

som noget nyt – ikke havde penge på konto fra start. Dette skyldtes 

selvsagt de tre store medlemsrettede aktiviteter, Vingstedkurset, 

Voksen-arrangement og den gratis kursusdag ifm. afholdelse af GF. 

Efter GF kom der to uventede/forsinkede udgiftsposter, på ca. 

90.000 kr , hvorfor vi i stedet er blevet nød til at indlede året med at 

få udbetalt medlemstilskud fra 1. og 2. kvartal.  

Vi lavede en plan for dette, hvor der på alle poster og alle aktiviteter 

blev diskuteret mulighed for at udgiftsminimere. 



9. Voksenarrangement 2019, Evaluering (Se bilag). 

Det fremgår af evalueringen at de 30 kursister på alle måder var 

tilfredse med arrangementet. Både hvad angik indhold, placeringen 

af de to dage og ikke mindst prisen. Kursisterne betalte i år 1500 kr. 

inkl. Moms for deltagelse i to-dages arrangementet. 

10. Arbejdsprogram 2020:   

- Ad ”Voksenarrangement”. Budget og nedsættelse af 

arbejdsgruppe. 

Det blev på baggrund af den økonomiske situation og fortsatte 

ønske om at understøtte udvikling af voksenområdet – herunder 

networking besluttet at KAPS bidrager med 40.000 kr. til 

arrangementet, der ligger torsdag og fredag i uge 43. 

Arbejdsgruppen er primært Susanne, Charlotte og Lotte. Mads 

deltager som forhandler ift. kursussteder og med økonomi 

generelt.. 

- Ad ”Vingsted”. Prisfastsættelse, annoncering og evt. ideer til 

”besparelser”. (Der eftersendes bilag). (Ved Niels og Mads). 

Det blev besluttet at deltagerprisen for i år bliver 5195 kr. excl. 

Moms. 6493,75. inkl. Moms.  

Der laves særlige muligheder for at få let reduktion i prisen såfremt 

man bor på dobbeltværelse. 

Der sælges enkeltdagsbilletter til dagen med Peter Fonagy med et 

loft på 30 deltagere. Pris 3000 kr. ekskl. Moms. 3750 kr. inkl. Moms. 

- Ad ”Temadag Børn- og Unge, Behandlingsområdet”. (Ved Niels). 

Om end den økonomiske situation er anderledes end forventet i 

indeværende år bakkes der fra styrelsen op om afholdelse af dette. 

Det anbefales at afholde arrangementet i Stockholmsgade. 

11. Kort tilbagemelding fra møde i Folketinget vedr. anbringelser 

(Ved Søren – evt. under middagen). 



12. Datoer kommende styrelsesmøder. Det besluttedes at 

rundsende en Doodle med udgangspunkt i afholdelse af næste 

møde en fredag i slutningen af februar eller starten af marts.  

13.   Evt. 

Drøftelse af mulig fremtidig flytning af autorisationen til 

Sundhedsministeriet. (drøftes under middagen). 

Statsministerens nytårstale. (drøftes under middagen). 

Der diskuteredes en mail fremsendt samme dag fra medlem Gitte 

Grosen desangående. Denne omhandlede muligheden af også at 

sætte fokus på forebyggelse snarere end kun anbringelser i 

diskussionen. Herunder sikring af kvaliteten af de forebyggende 

indsatser i kommunerne. 


