
Dagsorden 

Tid: kl. 14.00

Sted: Holmbladsgade 70

Dagsorden 

REP: Repræsentantskabet

REP22: Ordinære repræsentantskab 2022

RB: regionsbestyrelse 

GF: generalforsamling 

B: Beslutning

O: orientering

D: diskussion 

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

Line byder velkommen

Line byder velkommen og præsenterer ny regionssekretær Yrsa Hansen

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. Rb-medlemmer & formand – O (15 min)

Orientering fra RB-medlemmer.
Vi prøver som noget nyt, at Line skriftligt orienterer jer inden mødet. På selve mødet vil der være mulighed 
for at få uddybning, hvis det ønskes. Vi opfordrer til, at I formidler jeres orienteringspunkter skriftlig forud 
for mødet, så det kan lægges ind i dagsordenen og de andre RB-medlemmer kan orientere sig inden mødet. 
Dette gør vi for at optimere tiden på vores RB-møder, som I nok husker, kan være tidspresset. 

3. Brug af netværkskonsulent Ida – D, B (15 min)

Stillingtagen til hvad RB ønsker at bruge netværkskonsulent Ida til. På baggrund af det I har hørt og jeres 
indtryk fra Idas præsentation af sig selv, så overvej hvordan RB bedst bringer Ida i spil i regionens arbejde 
og i kontakt med medlemmer

4. Diverse beslutningspunkter – O, B, D (30 min)

RB beslutter hvordan bestyrelsen ønsker at gennemføre overrækkelse af jubilæumsnåle til 
medlemmer med 25, 40 og 50-års jubilæum.
Der er følgende forslag: 
- Overrækkelse sker hvert år til henholdsvis dialogmøde og generalforsamling: Medlemmer får deres nål det 
år de har jubilæum
- Overrækkelse sker hvert 2. år til generalforsamling: Flere jubilarer fejres samlet ved kun at afholde det 
hvert 2. år

Godkendelse af mødeplan for RB-møder til og med juni 2023
Forslag til mødeplan for foråret 2023:
1. februar: 14.30-18.00 - Rosenborggade 1
12. april: 14.00-17.30 med dimittendopkald - Holmbladsgade 70
7. juni: 14.30-18.00 - Rosenborggade (første møde efter generalforsamling)

Idet vi først har adgang til kantinen i Rosenborggade fra 14.30, ender vi med at have 3 timer i overskud, hvis 
vi ikke skubber sluttidspunkt til 18.30. RB tager beslutning herom
Forslag:
- Et ekstra møde på 3 timer afholdes i forbindelse med sommerafslutning
- De 3 timer bliver buffer-timer, som ikke planlægges 



- Møderne slutter kl. 18.30 i stedet for kl. 18.00

Note hertil: Regionskontoret foreslår at møderne på Holmbladsgade er fra 14.00-17.30, da vi skal foretage 
dimittendopkald efterfølgende. Dette forslår vi for at vi kan afslutte dimittendopkald tidligere, således vi ikke 
skal sidde sent på aftenen om ringe. 

Folkemøde
RB beslutter overnatningssted 
Videre planlægning af Folkemødet, og hvad RBs deltagelse på Folkemødet skal indebære, sker på et senere 
RB-møde. Der nedsættes muligvis en arbejdsgruppe. Til orientering blev der på RB-mødet d. 02.12.2021 
nedsat en arbejdsgruppe bestående af Rasmus, Katja og Line (se referat) 
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 alluderede nu.

Medlemshenvendelse 
En medlemshenvendelse fra 'netværk for udviklingsterapeuter Ergo- og Fysioterapeuter' på Sjælland har 
spurgt regionen om økonomisk støtte til et arrangement samt oplægsholder. RB beslutter om der ønskes at 
give denne økonomiske støtte. Se bilag 

5. Pause – (5 min)

6. Besøg af formand Jeanette Præstegaard – O, D (120 min)

Regionsbestyrelsen får på mødet besøg af Danske Fysioterapeuters formand Jeanette Præstegaard. Jeanette 
vil give en kort præsentation af Danske Fysioterapeuters strategiske ambition og politiske prioriteringer som 
bagtæppe for det forestående repræsentantskabsmøde. Der vil være mulighed for spørgsmål og debat om 
såvel Jeanettes oplæg som de forslag, som der på nuværende tidspunkt er kendskab til – herunder den 
evaluering af Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel, som skal præsenteres og drøftes på 
repræsentantskabsmødet.

7. Pause – (10 min)

8. Generalforsamling – O, B, D (30 min)

Opstart på planlægning af generalforsamling
Ifølge vedtægterne skal den afholdes i april eller maj 2023. Forslag til dato: 26. april eller 10. maj
Tidspunkt vil være fra 16.30-19.30 med efterfølgende middag. RB møder ind før. 
Der skal planlægges sted og dagsorden. Vi skal have dette samt dato på plads senest slut januar, således det 
kan annonceres i Fagbladet, hjemmeside mm. 

Overvej relevant og interessant emne inden mødet. På mødet vil der være en planlagt brainstorm-proces. 
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe på mødet, der tager ideerne fra brainstorm med videre. Overvej også om 
du vil indgå i arbejdsgruppen



9. Eventuelt – (5 min)

10. Evaluering – (5 min) 
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