
Referat 

 

Referat af møde i: Dato for møde: 
Hovedbestyrelsen 16. april 2012 

For referat:  Dato for udarbejdelse: 
Mette Winsløw 16. april 2012/1. maj 2012 
 
Deltagere: 
Esther Skovhus Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht, Brian Errebo-Jensen, 
Tine Nielsen, Tina Frank, Kirsten Ægidius, Lene Christoffersen, Preben Weller 
og Line Schiellerup 
 
Fra sekretariatet:  
Jette Frederiksen, Ann Sophie Orth og Mette Winsløw 
 
Afbud: 
Johnny Kuhr, Eva Hauge og Marie Posborg Bjørn (observatør for de 
studerende) 
 

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 
 

1. Drøftelse af mandat til næstformanden 
 
Esther Skovhus Jensen (ESJ) har besluttet at stille sit mandat som frit. 
Næstformandens portefølje har med formandens sygdom ændret sig 
væsentligt i forhold til de opgaver, ESJ oprindelig bød ind på, og hun oplever 
ikke, at hendes kompetenceprofil matcher de nye opgaver. Hendes spids-
kompetence er det internationale samarbejde. ESJ bad derfor HB om at vælge 
en ny næstformand. Samtidig bad hun om mandat til at fortsætte sit 
internationale virke på foreningens vegne – i denne uge deltager hun på 
nordisk møde i Stockholm og i maj er der møde i WCPT-Europa.     
 
ESJ har været i kontakt med formanden, der, selvom han har været glad for 
samarbejdet, respekterer og bakker op om hendes beslutning om at stille sit 
mandat frit – og om hendes ønske om at fortsætte det internationale arbejde.  
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Orientering v. direktøren 

Formanden har tilkendegivet, at han vil bakke om den kandidat, den øvrige 
hovedbestyrelse vælger at indsætte som ny næstformand. I forhold til hans 
egen rolle, virker han fortsat som formand og ønsker at blive ved med det – 
forudsat hans sygdom tillader det. Direktøren og han sparrer tæt om det 
politiske, og han er inde over de væsentlige beslutninger.  
 
Formandens tilstand er pt. i bedring, særligt er perspektiverne for at han vil 
genvinde sin gangfunktion gode. Han blev overflyttet fra Glostrup Hospital til 
genoptræningsinstitutionen Skovbrynet i fredags. Her skal han bo og være 
under intensiv genoptræning i mindst 14 dage. Han vil desuden modtage 
kemoterapi på Rigshospitalet hver 14. dag. Erfaringerne med denne 
behandling er, at der er væsentligt færre bivirkninger forbundet med den, end 
den pillekur, formanden tidligere har fået.  
 
Rent praktisk deltager formanden kun på første dag af næste ordinære HB-
medlem (2.-3. maj 2012), da han skal i behandling på Rigshospitalet d. 3. maj.  
Mødedagsordenen planlægges naturligvis herefter. 
 
Hovedbestyrelsen glædede sig over, at formanden er i bedring og takkede for 
orienteringen om, at han er aktiv på det politiske område. Nogle har følt, at 
den tidligere melding om, at han i en periode skulle ”skånes” lidt, har efterladt 
et politisk tomrum. Direktøren tilkendegav, at formanden naturligvis stadig vil 
have behov for aflastning i en periode, ikke mindst fra den nye næstformand, 
men at hendes oplevelse er, at han pt. både ønsker og har overskud til at blive 
brugt som politisk sparringspartner af HB-medlemmerne igen.  

Ord til den afgående næstformand  

Hovedbestyrelsen gav ESJ mange fine ord med på vejen om hendes tid som 
næstformand; bl.a. blev hendes åbningstale til Fagfestival 2012 beskrevet 
som ”decideret formidabel”. Der var også fuld opbakning til hendes ønske om 
at fortsætte det internationale arbejde, som hun har været utrolig dedikeret til, 
hvilket har givet foreningens indsats på området et tiltrængt løft.  
 
HB udtrykte i øvrigt respekt for ESJ’s beslutning om at trække sig som 
næstformand og delte hendes vurdering af, at opgaveporteføljen er blevet en 
anden, end den hun oprindelig takkede ja til.  
 
Endelig udtrykte direktøren på egne, formanden og sekretariatets vegne også 
stor tilfredshed med samarbejdet med ESJ i hendes tid som næstformand – 
det har været godt og konstruktivt, og det er meget positivt for os, at ESJ 
ønsker at fortsætte på det internationale område, lød det.  
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Næstformandsrollen 

Inden hovedbestyrelsen gik over til valget af ny næstformand, var der en 
drøftelse af den kommende næstformands rolle.  
 
Det blev i februar 2009 besluttet, at næstformands funktion består af:  
1) mødeledelse på HB-møderne i formandens fravær, 2) ekstern 
repræsentation efter aftale mellem formanden og næstformanden og 3) 
deltagelse i det internationale arbejde1. Det internationale arbejde besluttede 
en enig hovedbestyrelse dog, jf. ovenstående, at lade ESJ fortsætte med.   
  
Hovedbestyrelsens vedtægter dikterer følgende i forhold til næstformandens 
funktion i tilfælde, hvor den siddende formand er fraværende: Ved dødsfald 
bliver den eksisterende næstformand automatisk formand med alt hvad det 
indebærer af opgaver og honorering i resten af perioden2.  I tilfælde, hvor den 
siddende formand vælger at trække sig, sker det samme – med mindre 
hovedbestyrelsen inden da har indstillet og valgt en ny næstformand. Ved 
midlertidig formandsvakance følges reglerne i hovedbestyrelsens 
forretningsorden3. Om næstformandens rolle står der her, at han/hun skal lede 
hovedbestyrelsesmøderne i formandens frafald. Ved langvarig sygdom, 
defineret som mere end to på hinanden følgende ordinære hovedbestyrelses-
møder, konstitueres næstformanden som formand. 
  
Hovedbestyrelsen ønskede indledningsvist at tale sig mere ind på en 
funktionsbeskrivelse for posten – man ønsker ikke, at rollen alene skal 
defineres i et sammenspil mellem formand og næstformand.  
Direktøren indskærpede, at HB naturligvis kan komme med en indstilling til 
formandskabet om, hvordan man ønsker formand og næstformand håndterer 
samarbejdet, men at der ikke kan sættes egentlige rammer for 
næstformandsposten, uden at det diskuteres med formanden.  

Hovedbestyrelsens ønske er, at ”bægeret skal være fuldt” til alle tider – 
formandens sygdom må ikke svække vores politiske arbejde. Den kommende 
næstformand skal derfor være indstillet på, i samarbejde med resten af HB, at 
gå ind og fylde huller ud ved de lejligheder, hvor formanden ikke kan virke på 
fuld kraft. HB ser i forhold til næstformanden særligt et behov i eksternt regi – 
som foreningens repræsentant og ansigt udadtil i de sammenhænge, hvor 

                                                
1 Notat:” Beskrivelse af næstformandsfunktionen” (pkt. 3.7 på HBM d. 4/2 2009). Vedlagt som bilag 1.  
2 § 19, stk. 9 
3 § 6 i forretningsordenen 
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formanden er forhindret, så vi fortsat opnår mest muligt synlighed og 
tilstedeværelse i forhold til omverdenen.  

På de indre linjer er resten af hovedbestyrelsen villig til at træde til ved behov 
– det er f.eks. ikke givet, at næstformanden skal sidde med ved alle møder i 
stående udvalg, hvor formanden er forhindret. HB enedes om følgende 
indstilling til det kommende formandskab: 

HB opfordrer formanden og næstformanden til at drøfte og tydeliggøre 
opgavedelingen med det formål at sikre foreningens interesser, særligt i 
forhold til de eksterne relationer, og at bevare og styrke foreningens profil 
samlet set.  
 

1.b Valg af næstformand 
Tina Lambrecht (TL) stillede op som eneste kandidat og blev valgt 
enstemmigt. TL motiverede bl.a. sit kandidatur med den erfaring, hun har 
opbygget gennem seks år som regionsformand i Region Nordjylland, en 
politisk tæft og evne til at netværke og en lyst til i endnu højere grad at bruge 
de kompetencer, hun har tilegnet sig på den bestyrelseslederuddannelse, hun 
tog i efteråret 2011. Hun har opbakning fra både sit private bagland og 
regionsbestyrelsen i Nordjylland til at opholde sig mere i København, hvis det 
bliver nødvendigt. Pejlemærker for hende er en stærk loyalitet overfor det 
mandat, hun er givet og en generel passion for fagpolitik – det er hendes rette 
hylde. I forhold til samarbejdet med formanden vil hun hurtigst muligt tage en 
snak med ham og videregive HB’s input til det fremtidige arbejde.  

Hovedbestyrelsen til den nyvalgte næstformand  

En samlet hovedbestyrelse udtrykte stor opbakning til den nyvalgte 
næstformand. TL blev bl.a. fremhævet som det rigtige valg pga. en meget 
vigtig evne til at kunne samle fysioterapeuter fra alle sektorer og for hendes 
generelle indsats i Nordjylland, som HB har stor respekt for.  

Formidling i fht. omverdenen 

Når formanden og den ny næstformand har haft lejlighed til at drøfte 
situationen, forholder sekretariatet sig i samarbejde med dem til, hvordan det 
skal meldes ud til medlemmer og samarbejdspartnere, at vi har fået ny 
næstformand. Medlemmerne skal også orienteres om formandens nuværende 
situation – de spørger meget – men det skal gøres på en måde, der ikke 
svækker foreningen eller får valget af ny næstformand til at fremstå som et 
udslag af panik. Signalet skal være: Ingen grund til bekymring, vi er mindst 
lige så stærke, som vi plejer at være. 
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2. Eventuelt 
Den afgående næstformand sluttede mødet af med først at takke direktøren 
for et rigtig godt samarbejde. ESJ fremhævede Jette Frederiksen for hendes 
”store personlige kompetencer” og villighed til altid at gå i dialog om tingene. 
Bagefter takkede hun seniorkonsulent Ann Sofie Orth for solide juridiske 
kompetencer, kvikhed og en stor fleksibilitet. Og endelig takkede hun HB for 
det gode samarbejde og for både accepten af hendes ønske om at træde 
tilbage som næstformand og for støtten til at kunne fortsætte det internationale 
arbejde på foreningens vegne.  
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