
 
 

En teoretisk og metodisk tilgang til socialpædagogisk praksis 

 

 

Generalforsamling i Kvalikomboforeningen 

 og et fagligt oplæg med overskriften: 

Det seksualvenlige miljø 

Afholdt den: Fredag d. 9 juni  

Sted: SPUC vinkeldamsvej 10 Helsingør. 

Dagsorden: 

o Dirigent: Susan Mendys (Kronborghus) 

o Referent: Rikke Dehn (Lindegården 

o Bestyrelsens beretning: Se bilag - gennemgået af Leif Meincke Jensen 

(formand og fra Allerød Bo og Støtte) - Godkendt 

o Regnskab: Udgifterne var i 2016 større end indtægterne. Det er kurserne, 

som er for dyre, hvis der ikke er 15 deltagere eller derover. Dette er der taget 

højde for i 2017. Kurser gennemføres kun ved minimum 15 deltagere. 

Tilmelding kan ske helt op til kursets afholdelse, men det vurderes ca. 1 

måned inden, om der er nok deltagere for gennemførsel. - Godkendt 

o Visioner og tiltag for kommende år ( forslag fra bestyrelse og 

generalforsamlingen):  

HUSK! Seminar den 20 september. KvaliKomBos bestyrelse og 

instruktører deltager, men det er vigtigt, at der også er frontløbere fra 

det faglige netværk og min. en leder fra hvert bosted / dagtilbud. Kom 

og vær med.  

Der er på generalforsamlingen  stor opbakning til, at vi skal fortælle mere om 

KKB ude i verden. Vi skal reklamere for KKB. Vi må godt fortælle om den 

udvikling, der har været og er,  efter KvaliKomB projektet blev startet op. Vi 

har fået nogle kompetencer, som er kommet med KvaliKomBo - evt. kan der 

skrives en artikel i SL’s fagblald. Måske kan vi deltage som oplægsholder på  
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KL's konference. KvaliKomBo er med til at sikre rehabilitering.. Der kom et 

forslag fra salen om, at vi kan samsarbejde med SL, når vi booker en 

oplægsholder udefra, så andre botilbud og aktivitetstilbud bliver klar over, at 

KvaliKomBo eksisterer – og for at dele udgifterne. 

Vi er en stor forening og det er i KvaliKomBos ånd, at søge de ressourcer og  

kompetencer, som der løbende er brug for, hos foreningens medlemmer. 

Ofte må vi i bestyrelsen og instruktørnetværk ”opfinde den dybe tallerken”, 

selvom vi godt ved, at kompetencerne til at løse den enkelte opgave meget 

sandsynligt er andet steds  i foreningens regi. Hvordan kan vi få disse 

kompetencer i spil? Forslag modtages gerne. Indkomne forslag:  

o Valg af bestyrelse:  

Valgt: 

Ledernetværk: 

Leif Meincke Jensen (Allerød Bo og Støtte), Claus Christensen (Vega) 

Instruktørnetværk: 

Susan Eve Mendys (Kronborghus), Heidi Christiansen (Ebberød) 

Det fagligt netværk (frontløber): 

Ann Marie Rotto (Solskin) 

Suppleant: 

Rikke Dehn (Lindegården) 

o Valg af revisorer: Pia Weiglin Hansen (Allerød Bo og Støtte) og Sigrid 

(SPUC), spørges om hun vil fortsætte som revisor.  

o Indkomne forslag 

Vedtægtsændringer: Se slides. Under punktet bestyrelsen: Ledere og 

instruktører vælges på generalforsamling. Det vil sige, at det på 

generalforsamlingen er muligt at stille op til bestyrelsen for det enkelte  
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netværk. Der vælges mellem de mulige opstillede for det enkelte netværk. 

Vedtægtsændringer skal altid ske på en  generalforsamlingen. Vedtægterne 

er vedtaget enstemmigt. 

o Eventuelt: Forslag til Oplægsholder i 2018:  Arbejde videre med det 

ændrede sprogbrug. Det narrative og sproget.  F.eks. Gitte Hasselbo. 

Sproget udvikler hverdagen. Solskin tilbyder at betale halvdelen af et salær. 

Kl.10.30 – 12.00 Det seksualvenlige miljø  

o Se bilag: slides fra oplæg 

 

Tak for god ro og orden  

 


