
Dagsorden 

Tid: 14.00-18.00 med efterfølgende dimittendopkald

Sted: Holmbladsgade 70

Dagsorden 

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

Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af Line Schiellerup som ordstyrer 

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?

Punkterne er markeret med et forventet (tidsforbrug) og en markering af, hvorvidt punktet 
indeholder – Orientering (O), Drøftelse (D) og Beslutning (B)

REP: Repræsentantskabet

REP20: det ordinære repræsentantskab 2020

X-REP21: det ekstraordinære repræsentantskab 2021

RB: regionsbestyrelse 



GF: generalforsamling 

B: Beslutning

O: orientering

D: diskussion 

2. Orientering v. formand Tine Nielsen – O (5 min)

3. Orientering v. RB-medlemmer – O (5 min)

4. Revidering af forretningsorden – D, B (15 min)
Orienter dig i forretningsorden på forhånd og meld gerne til regionskontoret på forhånd, hvis du har tilføjelse 
eller ændringer du ønsker diskuteret. 

5. Opsamling på ekstraordinær generalforsamling og temamøde – D, B (60 min) 
Temamøde: fra opgaveglidning til opgaveudvikling. Regionsbestyrelsen samler op på den afholdte 
generalforsamling. Regionsbestyrelsen beslutter, hvordan bestyrelsen ønsker at arbejde videre med 
gruppearbejdet fra temamødet.

6. Dimittendundersøgelse v. regionssekretær Stinne – O, D (30 min) 
Stinne orienterer om dimittendundersøgelse fra sommeren 2021 samt interessante betragtninger fra 
efterfølgende samtaler med dimittender

7. Dialogmøde forår 2022 – D, B (45 min)
Påbegyndelse af planlægning af dialogmøde i foråret 2022. Vi skal nedsætte en arbejdsgruppe 

8. Anerkendelse af medlemmer – D, B (45 min)
Bestyrelsen skal beslutte, hvordan medlemmer skal overrækkes nål for medlemskab i foreningen for 
både 25 samt 40 år. 

9. Kommunal og regionsrådsvalg v. arbejdsgruppen – O, D, B (45 min)

Planlægning af strategi for valgkamp samt udvælgelsen af hvilke kommuner. Vi ønsker at have 
ekstra fokus på. RB bliver bedt om at forberede sig på hvad hver enkelt RB medlem kan byde ind 
med.

På mødet d. 12. okt. tager vi en fælles snak om selve valgkampen og hvilke konkrete initiativer vi 
vil tage.



Arbejdsgruppen foreslår yderligere, at vi udvælger fire kommuner, vi vil fokusere på. Gruppens 
forslag er:

- Københavns Kommune

- Ishøj Kommune

- Rødovre Kommune

- Hillerød Kommune

10.  Fastsættelse af datoer til RB-møder i 2022 – B (5 min)

11. Kommunikation - B (5 min)

12. Eventuelt – (5 min)

13. Evaluering (5 min)
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