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Tid:      29.11.19 14.00-18.00 
 
Sted:    Kantinen Rosenborggade 
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Skriftlig information til RB 
Dette er informationer til RB forud for det kommende møde. Regionskontoret 
ønsker færre emner på dagsorden til RB-møderne, derfor har regionskontoret 
valgt at udsende informationer, der ellers skulle gives på mødet, via mail. 
 
GF-materiale ud til medlemmerne 
GF-materialet blev sendt ud og lagt på hjemmesiden og Facebook mandag 
den 18. november.  
 
Forårets dialogmøde i DFys Region Hovedstaden 
Planlægningsgruppen mødtes den 14. november. På mødet blev diskuteret og 
fastlagt dato, emne og mulige steder. Dialogmødet afholdes den 12. maj 
2020.  Emnet på dialogmødet er kropsidealer. Planlægningsgruppen ønsker, 
at belyse emnet gennem forskellige oplæg. Indtil videre arbejder gruppen med 
oplæg med følgende perspektiver på kropsidealer: kropsidealer i et historisk 
perspektiv, et fysioterapeut-provokerende perspektiv på kropsidealer og et 
perspektiv om stigmatiseringen af dem, som falder uden for normen. Der er 
endnu ikke fundet et sted til afholdelsen af dialogmødet, men Mathilde begyn-
der at kontakte steder i næste uge. Restaurant Bellahøj er det, sted som Ma-
thilde kontakter først.  
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Dagsorden 

1. Velkommen v. Tine Nielsen - O (5 min) 
 
Valg af ordstyrer. 
Godkendelse af dagsorden. 
Noget til eventuelt? 
 

2. Orientering - O (30 min) 

Formanden 
- Ser i øvrigt ”Informationer til RB” 
- OK-situationen med Altidende i Gribskov 
- Ryg og –Genoptræningscenter KBH 
- Arbejdspladsbesøg kommunale TR til RB 

Medlemmerne 
- Per Tornøe om økonomisk gennemskuelighed i foreningen. 
- Per Norman melder tilbage om årsmøde for praktiserende. 
- Jeanette orienterer kort om biograftur. 

 
3. Børge Bo opsamler på medlemsinddragelse i forbindelse med 

medlemsmødet om de svageste borgeres muligheder for at 
opfylde de nationale mål for fysisk aktivitet – O, D (20 min) 

 
Børge Bo opsamler på medlemsinddragelsesindsatsen i forbindelse med med-
lemsmødet om ”de svageste borgeres muligheder for at opfylde de nationale 
mål for fysisk aktivitet”.  
 

4. Budgetopfølgning for 3. kvartal – O (15 min) 
Kort status opdatering af budget opfølgning. Dette vil lede op til en grundigere 
gennemgang af budget og regnskab på første møde i det nye år.  
 
(Pause (10)) 

5. Evaluering af næstformand – O,D (30 min) 
Tine starter med at informere om arbejdet på regionskontoret uden en deltids 
næstformand. Derefter evaluerer vi i RB.  
 

6. Forårets indsatser – D, B (30 min) 
Under dette punkt skal diskutere, hvilke indsatser og arbejdsområder vi skal 
opstarte i foråret.  
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Taget videre fra første møde efter sommerferien har vi visitator indsats og fy-
sioterapeuter på arbejdspladser, som ikke normalt anses som fysioterapeuti-
ske. Yderligere er der forslag om, at vi i foråret holder medlemsmøde om op-
gaveglidning. 
 
Dette punkt afsluttes med, at RB nedsætter arbejdsgrupper til de relevante ar-
bejdsområder og indsatser. Grupperne skal som minimum bestå af RB-
medlemmer dog helst tre. 
  
(Pause(10)) 
 

7. Dialogmøde for repræsentantskabet og RB’er– D, B (60 min) 
Under dette punkt videreføres diskussionen og drøftelsen fra sidste regions-
bestyrelsensmøde. Med udgangspunkt i dagsordenen vil RB drøfte, hvilke for-
beredelser de skal gøre sig inden dialogmødet d. 6.-7. december. Som forbe-
redelse til dette punkt bedes RB overveje, hvilke dagsordenspunkter de finder 
relevant at gennemgå. Vi starter punktet med at fastlægge, hvilke punkter som 
skal gennemgås. 
 
 

8. Koordinering af transport til dialogmøde og regionskonferen-
ce – B (10 min) 

RB koordinerer kørsel til dialogmødet og regionskonferencen i Middelfart d. 6-
7 november.  
 
 

9. Kommunikation – D, B (5 min) 
Er der noget, der skal kommunikeres ud eller noget, der skulle have været 
kommunikeret på en anden måde, så er det muligt at bringe det på dagsorde-
nen under dette punkt.  
 
 

10. Eventuelt (10 min)  
Har du noget til eventuelt, skal du stille det i starten af mødet. 
 
 

11. Evaluering af møde (5 min) 
Under dette punkt evaluerer regionsbestyrelsen mødet. 

Ordstyrerliste 
1 Charlotte Larsen 
2 Stine Holm Petersen 
3 Line Schiellerup 
4 Noor Jady 
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5 Anders Jæger 
6 Rasmus Sylvest Mortensen 
7 Jes Mogensen 
8 Tilde Randsborg 
9 Jeanette Præstegaard 
10 Katja Milling Knudsen 
11 Per Tornøe 
12 Børge Bo 
13 Anja Birkehøj Mattey 

”Valgperiodehjul” vigtige datoer i DFys H 2019-2021 
Dato Hvad Uddybning 
03.10.19 Tværfagligt medlemsmøde om kryds-

pres på myndighedspersoner: styrring 
trivsel og plads til faglighed. 

Kun for ansatte i KBH 
kommune. 
Tine, Charlotte og Anja 
deltager 

21.10.19 RB-møde I Rosenborggade. Arbej-
det med forårets og REP 
dialogmøde påbegyndes. 

31.10.19 Biograftur for dimittender Børge Bo og Jeanette 
deltager 

05.11.19 Medlemsmøde om de svageste borge-
res mulighed for at opfylde de nationa-
le mål for fysisk aktivitet 

Børge Bo, Tine og 2 
medlemmer. 

29.11.19 Rb-møde + juleafslutning  
06.12.19-
07.12.19 

REP-dialogmøde  

01.01.20 Forsøgsprojektet med direkte adgang i 
prøvekommuner startes 

 

01.01.20 DFys skifter officielt til AC  
06.02.20 RB-møde Arbejdet med REP påbe-

gyndes 
25.03.20 RB-møde + dimittendopkald I Holmbladsgade 
Foråret 
2020 

Dialogmøde for medlemmerne i region 
Hovedstaden 

 

10.06.20 RB-møde + sommerafslutning  
25.08.19 RB-møde + dimittendopkald  
01.09.20 Frist for indsendelse af forslag til REP  
Okt/nov. 
2020 

REP 20  

2021 FTF nedlægges  
2021 Overenskomstforhandlinger  
Foråret 
2021  

Generalforsamling  
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Temadrøftelse: uddannelse og kompetencer

Etisk drøftelse af oplægsholdere fra egne rækker

invitere politikere til RB-møde

 
 

	
	
 

 
 
 

Emner der skal vendes på kommende møder 


