
Dagsorden 10.06 
 

 

Tid: Holmbladsgade 70 

Sted: 09.00-12.00 

 

 

Dagsorden  

 

1. Velkomst v. regionsformand (Tine Nielsen) – O, B (5 min) 

 

Tine byder velkommen  

Godkendelse af dagsorden  

Godkendelse af X som ordstyrer  

Ordstyrerliste  

1 Line Schiellerup 

2 Rasmus Sylvest Mortensen 

3 Per Tornøe 

4 Katja Milling Knudsen 

5 Charlotte Larsen 

6 Tilde Randsborg 

7 Per Norman 

8 Anders Breinholt Nielsen 

9 Jesper Ottosen 

10 Mie Knudsen 

11 Bente Andersen 

12 Jeanette Præstegaard 

13 Børge Bo Hansen  

 

Noget til eventuelt? 

REP: Repræsentantskabet  

REP2022: Ordinært repræsentantskab 2022  

RB: Regionsbestyrelse  

GF: Generalforsamling  

HB: Hovedbestyrelse  



B: Beslutning 

O: Orientering 

D: Diskussion  

 

2. Netværkskonsulent Ida Jacobsen præsenterer sig – O (5 min) 

3. Orientering v. Tine Nielsen – O (10 min) 

4. Orientering v. RB-medlemmer – O (10 min)  
Mie og Charlotte orienterer om nyt sundhedshus i Nordhavn  

 

5. REP – O, D, B (90 min) 

Oplæg fra arbejdsgruppen om næstformand/mænd:  

Spørgsmål til drøftelse: 

1. Skal vi afskaffe Regionsformandsposterne til fordel for at have Næstformænd i DFys stedet? 

Vores tanke har blandt andet været at ville styrke det centrale politiske arbejde og give mere pondus 

i posten. Men efterlader det nogen huller i Regionerne. Der eksisterer i dag ingen 

funktionsbeskrivelse for Regionsformænd i DFys og vores opfattelse er at de i de forskellige 

regioner varetager opgaven meget forskelligt. Ser vi på Regionernes hjemmesider er det også svært 

at se hvad Regionsformændene og Regionsbestyrelserne beskæftiger sig med. 

2. Kommer der til at være et overlap i arbejdsopgaverne mellem RB, formand og 

netværkskonsulent? Eller bliver netværkskonsulenterne udelukkende et add on? 

3. Skal vi generelt arbejde os væk fra regionstankerne og mere kigge ind i en fremtid med klynger 

og centralt arbejde? I så fald skal vi måske mere arbejde efter at få nationalt valgte næstformænd 

(eventuelt valgt efter næstformandens arbejdsområde). 

4. Hvor mange næstformænd vil være det rigtige for en organisation som DFys. CP mener en er for 

lidt, da det så bliver for personafhængigt af om det kommer til at fungere godt/skidt. Er 5 for 

mange? 

5. Skal vi i stedet stille forslag om at HB i kommende periode arbejder på hvad Regionsformænd og 

regionsbestyrelser skal lave, så vi sikrer en ensartethed hen over landet og at det bliver value for 

medlemmerne? 

 

6. GF-indsatser – O, D, B (20 min) 

Hver gruppe en status siden sidst (RB-seminar d. 29. marts).  

Grupperne har hver 5 minutter til: 

• Mål 



• Hvor langt i er? 

• Videre plan - næste skridt tidsplan og afslutning. 

• Evt. ønske om konkrete ideer fra resten af RB 

 

Grupperne er: 

• Helbredsundersøgelser: Per T, Per, N og Jesper 

• Børneområdet: Line, Børge og Mie 

• Rehabilitering: Bente, Charlotte og Anders 

• Fødselsområdet: Katja, Tilde og Rasmus 

 

7. Opsamling på dialogmøde – O, D, B (15 min) 

 

Refleksionsspørgsmål fra arbejdsgruppen:  

Hvad gik godt? 

Hvad gik knap så godt /eller skidt? 

Oplægsholdere? Tilbagemelding til dem? Hvad med deres slides? 

Hvad skal vi med det indsamlede materiale? 

Skal det sendes ud til deltagerne – lægges på hjemmesiden eller? 

 

8. Eventuelt  

9. Evaluering  

 

 

 


