
Generalforsamling i Region Nordjylland 

10. april 2019 
 

 

REFERAT 
1. Dirigent: Mariann Aagaard, regionsformand for Kost og Ernæringsforbundet 

 

2. Referent: Preben Weller 

 

3. Stemmetællere: Gerda Nørgaard, Birthe Schelde Nielsen 

 

4. Regionsbestyrelsen:  

 Gitte Nørgaard, regionsformand 

 Anne Kirstine Jensen, studerende (genopstiller) 

 Birthe Schelde Nielsen, valgt af SU 

 Gerda Nørgaard, Hjørring Kommune (genopstiller ikke) 

 Ida Jespersgaard, bachelor studerende (genopstiller) 

 Christina Derosche, kandidat studerende (genopstiller ikke) 

 Lene Duus, lektor på UCN, tillidsrepræsentant 

 Lise Steensgaard, tillidsrepræsentant (opstiller på generalforsamlingen) 

 Maria Odefey, AUH (genopstiller) 

 Preben Weller, praktiserende (genopstiller ikke) 

 

5. Formandens beretning: 

Blev grundigt gennemgået af Regionsformand Gitte Nørgaard 

Fra forsamlingen kom en række spørgsmål/kommentarer: 

 Hvad kan Regionsbestyrelsen gøre for at være et bedre bindeled mellem 

medlemmerne og Repræsentantskabet? 

 Det virker godt, at Regionsbestyrelsen kommer på besøg på arbejdspladserne 

 Når der inviteres til møde før Repræsentantskab, kan 

fokuspunkter/appetitvækkere/ overskrifter være gode for at se hvad der 

lokker/interesserer medlemmerne. 

 Indhente emneforslag blandt medlemmerne til Generalforsamlingen. 

 Det virker som rimelig synlig, hvad især Regionsformanden foretager sig og 

sætter i fokus 

Dermed blev beretningen lukket med applaus fra de fremmødte 

6. Indkomne forslag: der er ikke indkommet forslag 

 

7. Fremlæggelse af regnskab (Birthe Schelde Nielsen) 

Overskuddet er vokset, vi kan få lov til at overføre halvdelen af det årlige 

regionstilskud og resten går tilbage til den store centrale kasse i Danske 

Fysioterapeuter 

Den egentlige godkendelse af regnskabet sker på Repræsentantskabet. 



 

 

8. Fremlæggelse af budget 

Der er i særlig grad mulighed for at løfte medlemsarrangementer. Gode idéer 

efterlyses, hvis der skulle gå nogen rundt med forslag. I samarbejde med 

Regionsbestyrelsen vil det være nemt at få stablet på benene.  

Medlemsarrangementer kan foregå lokalt rundt i hele regionen. 

Der fremlægges et budget for de næste 2 år i god balance og mulighed for 

spændende arrangementer. 

 

9. Valg til regionsbestyrelse og suppleanter 

Valgt til bestyrelsen: Anne Kirstine Jensen, Maria Odefey, Lise Stensgaard, Jette 

Lynggard Thomsen, Mikkel Graversen  

Valgt som suppleanter: Ida Jespersgaard (1.), Louise Kragelund Nielsen (2) 

 

Regionsformanden takkede afgående RB-medlemmer og dirigenten.  


