
Dagsorden  
 

 

Tid: kl. 14.00 

Sted: Rosenborggade 1B 

 

Dagsorden  

RB: regionsbestyrelse  

GF: generalforsamling  

B: Beslutning 

O: orientering 

D: diskussion  

 

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

Ordstyrer til dette møde er Anders Breinholt Nielsen 

 

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) 
 

Der er vedhæftet skriftlig orientering fra Line 

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

OBS: vær opmærksom på, at alle arbejdsgrupper fra generalforsamling samt alle arbejdsgrupper fra 

dialogmøde skriver en skriftlig orientering hertil forud for mødet. Se pkt. 6 og 7 

4. Generalforsamling 2023 (65 min) – D & B 
 

Skriftlig beretning (40 min):  

 

I forbindelse med GF og i lighed med repræsentantskabet aflægger bestyrelsen en skriftlig 

redegørelse for dets arbejde. Indhold og layout hjælper sekretariatet med og pressechef Henriette 

Søe deltager under punktet og giver oplæg omkring arbejdet med bestyrelsens skriftlige bretning 

 

Henriette Søe: 30 min 

 

Beretning fortsat (25 min):  

• RB brainstormer på bestyrelsens resultater for 202-2022: 10 min 

• GF gruppen oplæg:                                                             10 min 

o Emne/fokus/oplæg 

o Oplægsholder 

o Program/drejebog i øvrigt 

• Dirigent til den formelle del af GF:                                       5 min 

o Line har spurgt Tine, der i forvejen deltager i GF - Tine vil og kan 

o kan RB gokende Tine som Dirigent? 

 

Se vedhæftede dokumenter for 2019 og nyt fra 2023 

 

5. Pause (10 min) 
 

6. Arbejde i generalforsamlingsgrupper (25 min) -  O, D & B 

Alle grupper orienterer på forhånd om initiativ og status skriftligt under pkt. 3 om orientering 

v. RB medlemmer 

 

Der er ikke plads til mundtlig status, men mulighed for grupperne at arbejde videre. 

 

Sidste omgang for dette RB 

Der skal færdiggøres et konkret initiativ for hver gruppe: 

- herunder, hvem gør hvad, hvornår og hvordan? 



Obs: hvis en gruppe er ”arbejdsløs” , kan de sidde og drøfte ideer til medlemsarrangementer eller 

organisering af arbejdet omkring medlemsarrangementer (dette punkt kommer til januar mødet). 

Arbejde fra sidste RB møde 9/11:  

 

Tilde, Rasmus, Katja - fødselsområdet: 

Vil tale med sekretariatet med henblik på at skrive artikel 

Jeanette, Charlotte, Anders, Bente - rehabilitering: 

Har udarbejdet en skitse til medlemsmøde - igang med at arrangere mødet 

Per T, Per N, Jesper - Helbredsundersøgelser: : 

Der er afgivet høringssvar - ønsker at kunne tilbyde andre helbredsundersøgelser med f.eks. priktest 

og ordinerer medicin. 

Line, Børge Bo, Mie - børneområdet: 

Ingen status 

 

Mikkel og Miran går sammen og vil prøve at udarbejde noget konkret fra forrige gruppearbejde 

 

7. Arbejde i arbejdsgrupper vdr. dialogmøde 1. juni (30 min) - D & B 

 

Alle grupper orienterer på forhånd om initiativ og status skriftligt under pkt. 3 om orientering v. RB 

medlemmer 

Der er ikke plads til mundtlig status, men mulighed for grupperne at arbejde videre. 

 

Sidste omgang for dette RB.  

Der planlægges et færdigt, konkret initiativ: 

- herunder, hvem gør hvad, hvornår og hvordan? 

 

Obs: hvis en gruppe er ”arbejdsløs” , kan de sidde og drøfte ideer til medlemsarrangementer eller 

organisering af arbejdet omkring medlemsarrangementer (dette punkt kommer til januar mødet). 

 

8. Kort diskussion om fagforeningens relevans for studerende (15 min) - O, D & B 
 

Hvad kan man bruge en bestyrelse til som studerende? 

Med udgangspunkt i at give Miran noget konkret han kan vende tilbage med til sine studerende 

 

OBS: forberedelse til dette pkt, se 

link: https://www.fysio.dk/medlemskab/medlemsfordele/medlemsfordele-for-studerende  

 

En proces der skal generere guld på få minutter 

• sid en og en - ud fra info på hjemmeside + egen oplevelse: hvad er de to vigtigeste pointer 

du vil nævne som begrundelse for den studerendes medlemsskab i DFys. (2 min) 

• Gå sammen 2 og 2 og aftal hvilkne pointe og hvem der på 1 min pitcher den for RB (2 min) 



• Der lyttes indtil vi har været rækken rundt. ( kort pitch!) 

• Miran kvitterer for ideerne og kommer med feedback på om de kan gå rent ind hos de 

studerende + forslag til formidling 

 

9. Pause (10 min) 
 

10.  Regnskab og budget gennemgang (20 min) - O, B 
 

Line giver et overordnet billede af regionens økonomi og bugdet.  

Highlighter enkelte budgetposter såsom budget til medlemsarrangementer, administration, RB-post og GF-

budget.  

præsenterer regnskab i 3. kvartal.  

 

Se vedlagte bilag.  

 

11.  Eventuelt (10 min) - O 
 

Yrsa tager et billede af bestyrelsen til profilbillede på Instagram 

12. Emner til næste dagsorden (5 min) - D & B 

Se rullende dagsorden, vedhæftet:  

 


