
Dagsorden  
 

 

Tid: 08.03.2023 kl. 14.00-18.00 

Sted: Virtuelt, Teams 

i: ekstra møde indsat pga. travle dagsordner  

 

Dagsorden  

RB: regionsbestyrelse  

GF: generalforsamling  

B: Beslutning 

O: Orientering 

D: Diskussion  

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

Ordstyrer til dette møde er Mie Knudsen 

 

Dagsorden og ordstyrer godkendes 

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?  



2. Orientering v. formand – O (15 min) 
 

Kort nyt, se iøvrigt skritligt orientering 

3. Orientering v. RB-medlemmer – O (10 min) 
 

4. Evaluering af Nål og Skål (25 min) D & B 

 

 

Indstilling 

a. RB evaluerer Nål og Skål arrangementet 

b. På baggrund af evaluering, beslutter om Nål og Skål 

gentages 

• kommer med indputs til kommende arrangement 

o hvornår, hvordan, hvor henne 

 

Bestyrelsen evaluerer Nål og Skål.  

 

ad. a ) Hvad fungerede godt og hvad fungerede ikke? 

 

ad. b.) Der skal tages stilling til hvorvidt vi skal afholde Nål og 

Skål til sommer, samt hvornår det skal ligge. (I år ligger 

Roskilde Festival tidligt, det tænkes ind i planlægningen).  

 

Såfremt RB ønsker en gentagelse, kommer Regionskontoret med 

et oplæg på næste møde og evt. forslag om arbejdsgruppe 

Drøftelse  

Beslutning  

 

5. Pause (10 min) 
 

6. Folkemøde (45 min) – O, D & B 

Indstilling 

a. RB drøfter oplæg omkging FM23 og tager status til 

efterretning 

b. RB beslutter evt. praktiske ting vedr status på planlægning 

af  FM23  

c. RB beslutter nyt medlem til planlægningsgruppen 

Indhold 

Ad. a RB får status på planlægningen af de praktiske v/Line 

Ad. b. evt beslutningspunkter,der udspringer af drøftelser på 

baggrund af orientering. 

Ad. c. Mens Katja er på barsel er der behov for en ekstra person 

i planlægningsgruppen. Gruppen består ud over Katja af, Line 



og Rasmus. 

_________________ 

Regionsbestyrelsen deltager i Folkemødet 2023, det besluttede 

RB på mødet d. 2.12.2021. RB var sent ude i 22, hvorfor RB 

besluttede at udsætte deltagelsen til FM23. På mødet d. 31.8. 22 

blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Line, Katja og 

Rasmus. Planlægningsgruppen havde møde d. 24.11.2022 med 

deltagelse af Katja og Line. 

 

Til drøftelsen, se bilag med oplæg fra arbejdsgruppe 

 

Se i øvrigt udklip fra referat af møde d. 31.8.22: 

RB beslutter overnatningssted 

Videre planlægning af Folkemødet, og hvad RBs deltagelse på 

Folkemødet skal indebære, sker på et senere RB-møde. 

Til orientering blev der på RB-mødet d. 02.12.2021 nedsat en 

arbejdsgruppe bestående af Rasmus, Katja og Line. 

Tidligere arbejdsgruppe; Katja, Line og Rasmus holder oplæg til 

resten af bestyrelsen, de finder ud af om der er brug for et ekstra 

medlem. 

Meld gerne ind. 

Ydermere skal RB forholde sig til deltagelse på Folkemøde over 

en kommende årrække. 

Af hensyn til booking af overnatningssteder kan det give mening 

at booke det samme sted til mere end et år allerede nu. 

Der findes overnatningssted til folkemødet. 

Vi bor sammen med Nordjylland og Sjælland, da de heller ikke 

kommer fuldtallige. 

Det er en lejlighed hvor der kan være 6, hvis vi ender med at 

blive mere end 6 er Line villig til at sove i telt. 

Der bookes elcykler/cykler. Overnatningsstedet ligger 7-8 km 

væk og så kan vi lade bilerne stå. 

Drøftelse  

Beslutning  

 

7. Pause (5 min) 

 

8. Klargørelse til rundringning næste møde (40 min) – D & B 
 

Indstilling 
Bestyrelsen skal forberede sig på klare og skarpe svar på, 

hvorfor man skal være medlem af DFys.  



Indhold 

Bestyrelsen tager en temadrøftelse som forberedelse på 

dimittendrundringningen d. 12 april (20 min). Herunder 

gennemgang af hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen beslutter argumenter om hvorfor man skal være 

medlem, som skrives ned på talepapir (15 min) 

 

Yrsa skriver ned og udvikler talepapir som gives forud for 

rundringningen ved næste møde 

 

Inspiration til argumenter fra mødet d. 7.12: 

1. Man er en del af fagligt fællesskab. 

2. Man har gode muligheder for at netværke ift. sine 

kommende profession, med nogle som allerede er i 

professionen.  

3. Det er et kæmpe arbejde at drifte en overenskomst. Hvis 

man vil nyde godt af de lønninger, er det en selvfølge, at 

man er med i en fagforening. 

4. Man kan nyde godt af forsikringer og medlemsfordele 

som betyder noget for sikkerheden i dagligt gøremål og i 

praktikken. 

5. Der er mulighed for at præge ens kommende 

arbejdsmarked, og skabe fundament i det kommende 

arbejdsliv. Løn, vilkår osv. 

Uddrag fra sidste mødes referat:  

• Bestyrelsen ønsker at få afvide hvad der konkret er 

muligt, at få tilbudt af DFys 

• Bestyrelsen ønsker at styrke og koordinere, hvad det er, 

der siges, når folk spørger, hvorfor man skal være 

medlem af DFys. 

• Børge Bo foreslår et kvarters gennemgang af 

hjemmesiden. 

Hvad de studerende bruger hjemmesiden til fra mødet 18.1 

• Forsikring (engangsviden) 

• Halvdelen ved ikke, at man kan få hjælp til kontrakter 

• De bruger hjemmesiden til måleredskaber 

• De vidste ikke der var mulighed for gratis webinar 

• Miran forslår en omstrukturering af hjemmesiden - kan 

der være et felt helt øverst, der hedder studerende (en del 

af hjemmesiden, der kun er for de studerende) 

o Line tager forslaget med men oplyser samtidig 

om brugertilpasset log-in 



• Introduktion til fagforening er meget kort - bedre tid og 

bedre tidspunkt 

• Hjemmesiden skal gøres sexy for de studerende 

 

Drøftelse  

Beslutning  

 

9.  Pause (10 min) 
 

10.  Forberedelse til generalforsamling 
 

Indstilling 

a. RB tager status på planlægningen til efterretning 

b. RB tilkendegiver, hvem der ønsker genvalg 

c. RB drøfter ønsker til vinkel Laus Høgedahl skal give sit 

oplæg 

Indhold 

Ad. a. Regionskontoret giver en kort status på planlægningen af 

GF som RB kan drøfte og tage stillig til evt. forhold, der skal 

tænke med i planlægningen. 

Ad. b. Mhp formidling bedes RB medlemmerne tilkendegive 

om, de er afklaret mht ønske om genvalg. Det behøves ikke, 

man kan vente til GF. 

Ad. c. Regionskontoret skal frem til GF tale med Laust 

Høgedahl om vinklen på hans 60 min. oplæg.  

Dette for at sikre en vis rød tråd og relevans i forhold til GF og 

medlemmerne i Region Hovedstaden. 

Drøftelse  

Beslutning  

 

11.  Budget og regnskab (20min) - O & D 

 

Indstilling 

a. RB drøfter Regnskab 2022  

b. RB forholder sig til regionens budget 2023 i forhold 

til planlagte arrangementer og forventninger til aktivitet. 

Indhold 

Regionsbestyrelsen får regnskab og budget til orientering.  

Bestyrelsen forholder sig til resultatet af regnskabets og dets 

enkelte punkter og ud fra det drøfter Budget 2023 sammenholdt 

med de planlagte aktiviteter og bestyrelsens ønsker til 

arrangementer. 

  

Drøftelse  



Beslutning  

 

12. Eventuelt (10 min) – O 

 

13. Kommunikation (5 min) – D & B 

 

Indstillling 

RB forholder sig til mødets indhold og beslutter; 

a.  hvad er hovedpunkterne fra dagens møde, som 

regionssekretær skal formidle til diverse SoMe medier? 

b. anden opfølgning på mødet fra RB medlemmer, RHS 

eller RF 

Indhold Som indstillingen 

Drøftelse  

Beslutning 

RHS formidler på SoMe følgende:  

 

Bestyrelsen, RHS eller RF går videre med følgende: 

 

14. Fremtidige møder + emner til næste dagsorden (5 min) - D & B 

Bestyrelsens næste møde: 12.04 m. dimmitendopkald 

Regionskontoret sender en doodle ud ift. ny dato af møde inden sommerferien 

 

Kommende møder: 

Onsdag d. 12. april 
Holmbladsgade 70C m. 

dimmitendopkald 

kl. 14.00-

20.00 

Datoer bliver lagt ud til på 

Doodle 

Rosenborggade 1B med 

sommerafslutning  

kl. 14.30-

18.00 

 

Har i nogle emneønsker  til de næste dagsordner? 

Se evt rullende dagsorden vedlagt som bilag til punktet.  


