
 

Referat Regionsbestyrelsesmøde  

Den 19. maj 2022 
Kl. 9.00-15.30 

 

Lokale A Sofiendalsvej 3 Aalborg 

 

Netværkskonsulent Jacob Terp deltager på mødet 

 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent (5 minutter)    
Kl. 9.00-9.05 

Referat 
Referent: Jette 
Ordstyrer: Lise 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og aftale tidsplan (5 minutter)   
Kl. 9.05-9.10 
Aftale hvilke punkter Jacob Terp skal deltage på 

Referat: 
Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer 
Netværkskonsulent Jacob Terp deltager fra 9.00-10.45. Jacob deltager i punkt 1,2,3,4,9, og 12. 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst (5 minutter)     
Kl. 9.10-9.15 

Referat: 
Ingen bemærkninger 

 

 



Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner (45 minutter)  
Kl. 9.15-9.45 

Referat: 
Honorargruppen har meldt tilbage til HB, og HB arbejder videre med deres input mhp. et færdigt forslag til 
Repræsentantskab 2022. Arbejdsgruppens forslag var at gå fra frikøb til honorering, Gitte har bekymring for, 
at dette vil øge udgiften i f.eks. regionsbestyrelsen. Der er også et forslag om et beløb ift. transporttid over 
tre timer. Der kan læses mere i HB-referat, når det er tilgængeligt. 

Folketingets Ombudsmand har givet Frederikshavn kommune kritik.  
Som altovervejende hovedregel skal alle ledige stillinger slås op offentligt. Markedet skal afsøges for bedste 
kandidat til stillingen. Frederikshavn får kritik, fordi de har haft en praksis, hvor stillinger først har været slået 
op internt i kommunen i 7 dage, og kun hvis der ikke var en intern kandidat til stillingen, blev den slået op 
offentligt. 
Vær OBS på dette på arbejdspladserne. 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/link-til-fo-udtalelse-tilfojet-kommuners-ledige-

stillinger-skal-som-klar-hovedregel-slas-op-
offentligt?publisherId=13560792&releaseId=13641149 

Vinterpakke mio. som Folketinget gav til at understøtte hospitalsvæsnet i vinteren 2021-2022. 
Der er lidt hængepartier endnu. Der har været nogle fysioterapeuter, som ikke har fået del i 2. del af pakken. 
Gitte har selv været opsøgende på denne observation. Gitte arbejder videre med det, så de, der har haft 
overarbejde i forbindelse med arbejde på anden afdeling end stamafdeling, hvor der har manglet 
plejepersonale, får det, de er berettiget til, nemlig et tillæg fra vinterpakken på 150 kr. i timen. 

Gitte har opfordret til, at de nordjyske FTR får et samarbejdsforum. De afprøver at mødes før hvert TR 
netværksmøde, hvor de alligevel fysisk er samlet alle TR. 

Gitte har været til 1. møde i Følgegruppe for Borgerens faste team, Aalborg kommune. Ledelsen er opfordret 
til at tænke fysioterapeuter ind, ikke bare som instruktører til plejen. Det er i opstartsfasen. Fremover 
deltager også TR Svend Odder. 

Gitte har været dirigent for Kost og Ernæringsforbundets generalforsamling. 

Genforhandling af MED aftale i Mariagerfjord er endelig faldet på plads. Det har været et langt, sejt træk. 
Men det har vist værdien af, at vi som faglige organisationer står sammen i kampen for gode vilkår for de 
ansatte.  

PKA-generalforsamling. Gitte er delegeret.  
Gitte blev ved fredsvalg valgt som suppleant for Brian Errebo, der sidder på en DFys plads. 

Forbrugsforening generalforsamling. Gitte sidder på en HB-plads. 
Gitte spørger, om vores medlemmer overhovedet kender til muligheden for at spare penge? Det tror 
bestyrelsen ikke, at de gør. Vi snakker om muligheden for at bruge FB til at give lidt reklame for de tilbud, 
medlemmerne har gennem fagforeningen.  
I HB har de talt om at synliggøre ”merkøb” overfor medlemmerne, at DFys har aftaler med Lån og Sparbank 
og Forbrugsforeningen. 

Regionskonference: Det kommer til at foregå i Kolding 5. og 6. september. Planlægningen er godt i gang. 
Jette og Gitte er med til at planlægge. 
Emnet er fremtidens fagforening, oplægsholdere: Niels Erik, Laust Høgedahl og Marianne Levinsen. 
Derudover er det planen, at bestyrelsen skal komme hjem med noget helt konkret at arbejde videre med. 
Bestyrelsen har planlagt et Teams-møde ugen efter (12. sep.), hvor vi følger op på det, som vi talte om på 
konferencen 

 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/link-til-fo-udtalelse-tilfojet-kommuners-ledige-stillinger-skal-som-klar-hovedregel-slas-op-offentligt?publisherId=13560792&releaseId=13641149
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/link-til-fo-udtalelse-tilfojet-kommuners-ledige-stillinger-skal-som-klar-hovedregel-slas-op-offentligt?publisherId=13560792&releaseId=13641149
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/link-til-fo-udtalelse-tilfojet-kommuners-ledige-stillinger-skal-som-klar-hovedregel-slas-op-offentligt?publisherId=13560792&releaseId=13641149


Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer om bestyrelsesrelevante emner (30 
minutter) Kl. 11.10-12.00 

Referat: 
Lukket punkt. 

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Marianne Bøgelund) (5 minutter) 
Kl. 13.00-13.05 

Referat: 
SU-møde, hvor der blev sat ansigt på politikerne i udvalget.  
De var omkring orientering ift. ændringer i ydernumre samt økonomi.  

Næste møde er 30. maj 2022. Jakob (netværkskonsulent) inviteres med til fysioterapeuternes formøde, så 
han kan præsentere sig og informere om, hvad medlemmerne kan bruge funktionen og ham til, samt for at 
han får en kontakt til de praktiserende, som han kan bruge som indgangsvej til at komme i kontakt med de 
praktiserende.   
Måske inviteres ny praksiskonsulent Helene Poulsen også.   

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Trine Fischer og Marianne Trudslev) (15 minutter) 
Kl. 13.05-13.20 
Herunder spørgsmål til referater, der kan findes på hjemmesiden. Eventuelt nyt fra Region Nordjyllands 
Hovedudvalg (Annette Bregenov)  

Referat: 
Det nordjyske TR-netværk holdt møde den 2. maj, Helge Sørensen var på som oplægsholder ift. 
Senioraftaler og lokalløn. Der var nye TR’er med. Det var et godt møde og givende, at der var oplægsholder.  

Helge havde forskellige lønmodeller med, hvor man kan se, hvordan kommunerne ligger ift. hinanden i 
regionen samt på landsplan.  
Disse kan findes her 

Kommuner  
www.KRL.dk 

Regionale tal findes her 
www.krl.dk/#/sirka 

Spørgsmål til formanden til TR-årskonferencen – er udsat til næste møde. Det er TR-rådet, som anbefaler 
udsættelsen.  

Der spørges ind til et tilskud til socialt TR-netværksarrangement i efteråret.  
Bestyrelsen støtter op om, at TR kan afholde et socialt arrangement for TR-netværket.   

Region Nordjyllands Hovedudvalg:  
Der er meget ift. fastholdelse på sygehuset for sygeplejerskerne. Der er også nævnt ift. løn. Det er ligeledes 
nævnt, at der er fysioterapeuter, som har sagt nej til opgaver – hvis det har været opgaveglidende opgaver. 

Gitte informerer om, at hun i det Regionale Forhandlingsudvalg er med i en arbejdsgruppe, der forhandler en 
ny TR- og AMR-honorar aftale. De er i mål med TR og AMR-aftalen og skal i gang med at genforhandle løn 
tillægsaftale for FTR.  

 

http://www.krl.dk/
http://www.krl.dk/#/sirka


Pause 5 minutter      
kl. 11.00-11.05 

Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse (10 minutter)    
Kl. 13.20-13.30 
B.la. status fra politisk gruppe (aftalt på RB møde oktober 2021) 

Referat. 
Gitte skal til KL Socialt- og sundhedspolitiskforum, hvor hun håber, at mange nordjyske politikere deltager. 
Det er et møde, hvor hun netværker meget, hvilket var svært sidste år pga. Covid-19.  

Møde med Politikere: 

Regional: 
Mads Duedahl: Planen er et lytte-møde a la det, de havde med Ulla Astman. Kort sagt: ”Lær om 
fysioterapeuter”. 
Mads har takket ja. Kun få TR har meldt tilbage, at de ønsker at deltage, Gitte tænker, at det er en 
forglemmelse. Herfra er Trine eller Marianne T kommunal, Marianne Bøgelund praksissektor med og uden 
ydernummer. Annette er med fra politisk gruppe.  
Mads’ sekretær er kontaktet mhp. at finde datoer, der kan sendes i Doodle til fys TR/repræsentant fra hver 
sektor. Denne har meldt tilbage, at vi er henne i september, før hun kan finde datoer. 

Kommune:  
Planen er at mødes med alle politikere i Sundhedsudvalget. Politisk gruppe har tænkt Thisted og 
Vesthimmerland som opstartskommuner. Dette ændres til Hjørring i stedet for Thisted, da der er et større 
behov i Hjørring kommune for at få talt fys-faget op, da de på nuværende tidspunkt er udfordret ift. 
økonomien. 

Psykiatriudvalg: 
Gitte har rykket TR i psykiatrien for, om hun og kollegerne ønsker møde med Regionens psykiatriudvalg. 
Gitte kontakter først medlemmer i Danske Selskab for Psykiatri og Mental Sundhed, når TR har meldt tilbage 
på vegne af kollegerne. Hvis de ansatte medlemmer ej er med på ideen, droppes den. 

Debat: 
Er det relevant med et politisk årshjul? Kan vi bruge det aktivt og mere strategisk fremadrettet? 

 

Pkt.9: Dialog med Netværkskonsulent Jacob Terp om funktionen og netværksdannelse  
Kl. 9:45-10:15 

Referat: 
Jakob præsenterer sig selv: Han er ansat som en af 3 nye netværkskonsulenter, er uddannet i 
statskundskab, han har haft forskellige lederstillinger, har været ansat i Randers, og senest kommer han fra 
BUPL.  

Han fortæller om de tanker, han har gjort sig ift. de opgaver, han har fået.  

Han tænker DFys både som en fagforening og en brancheforening. Netværk kan skabes på mange 
forskellige måder, både lokalt eks. kommunalt, i sektionerne, på fagområdet etc. 

Jakob og Gitte havde møde i sidste uge. Gitte har præsenteret vores ønsker og tanker fremadrettet. Jakob 
er i gang med at skabe sig et overblik over hvilke netværk, der allerede er etableret. Så han bygger videre, 
på noget der allerede er i gang, udover at skulle skabe netværk fra bunden af.  



Der er på landsplan tænkt i  
1. initiativ på det psykiske område. 
2. Uddannelsesstederne – herunder at lade de studerende vide, hvad fagforeninger rent faktisk giver.  

Jakob tænker også på kommunale møder, gerne på årsbasis. Gitte nævner, at der også skal tænkes 
Sundhedsklynger om de 4 nordjyske hospitaler, hvor kommunerne er tilknyttet.  
Gitte nævner, at det er vigtigt, at der i den geografiske tankegang tænkes fysioterapeuter i alle sektorer ind, 
altså både kommunalt, regionalt og privatpraksis osv.  

Jakob tænker sig mere at understøtte netværkene. Men det er muligt, at nogle netværk bliver oprettet for 
”kortere” perioder, så de ikke dør ud, men at der er et aftalt ”sluttidspunkt”. 

Jakob tænker også DSF og de faglige selskaber ind i dette. Han vil meget gerne ud og ”mærke” foreningen, 
og de ønsker, der er ”på gulvet”. Bestyrelsen tænker, at det er vigtigt, at det er medlemmernes ønsker, vi 
arbejder med. Vi ønsker ikke, at det ”bare” bliver sekretariatet, som er kommet til provinsen. 

Hvor meget netværk er der? 
- Formaliseret (hvor stort skal det være, før man kan tale om et reelt netværk) 
- Uformelt / ”Undergrundsnetværk” 

jt@fysio.dk -Hvis vi kender nogle netværk, som evt. har en kontaktperson. Jakob vil samle op på det.  

Det foreslås, at flere (små) netværk kan have møde en dag og spise samlet efterfølgende. Det giver også 
mulighed for at lave samkørsel. 

Bestyrelsen skal beslutte: Hvor meget skal Jakob deltage på vores møder fremadrettet? 
Vi anbefaler, at Netværkskonsulenten er med på Teams på de fem dagsmøder, hvor han kan give en status, 
og RB kan informere om, hvad de hører fra medlemmerne mhp. at erfaringsudveksle og sikre fremdrift.  

 

Frokost 12.00-12.30 

 

Pkt. 10: Arrangementer (Trine Fischer, Lise Stensgaard og Marianne Trudslev) (35 minutter)  
Kl.13.30-14.05 
Medlemsmøde før REP22 er fastsat til den 24. oktober. Holder den dato? 
Der bliver ikke telt til DHL-stafet 2022.  

Referat: 
Der har været afholdt  

Jubilæumsarrangement:  
Godt 90 deltagere. Men det har været bøvlet, at der var arrangeret, at der var booket 2 steder, og endeligt 
sted først blev afklaret i påskeferien. Der var god stemning og hyggeligt. Der har været gode 
tilbagemeldinger både SoMe og til bestyrelsens medlemmer. Enkelte mente, at det var hårdt at være 
igennem et oplæg inden maden og hyggen. 
Læring er, at netop det sociale element er det vigtigste for netop dette arrangement, og det skal tænkes ind 
fremover. Men jubilæumsemblemer kan også uddeles til generalforsamlinger.  
Pris 33.000, 358 kr. pr pers. (cirka samme pris som til generalforsamlinger) 

Gitte har tilbudt dem, der ikke deltog i jubilæumsarrangementet, at de kan hente jubilæumsemblemer på 
kontoret på to specifikke datoer mellem kl. 15.00-19.00. Den 18. maj hentede 15 medlemmer deres 
jubilæumsemblem.    

Temadag for kliniske undervisere:  



Sponsorat 4.000 kr. Der er ingen fysioterapeut i planlægningsgruppen. Marianne Bøgelund kunne godt være 
interesseret, og Gitte skaber kontakt mellem Marianne og planlæggerne. RB betaler evt. frikøb fra 
arrangementspuljen.  

1. maj. på Sofiendalsvej. Der deltog ca. 30 i alt. Heraf 3 fysser, 1 ægtefælle og 2 børn. Tak til dem, der 
deltog. 

Kommende arrangementer 
- Skulder arrangement den 19. maj. 
Der er god tilmelding på 68, 14 afbud og 3 eftertilmeldinger. Der har været god tilslutning trods kort 
tilmeldingsfrist. 
- Webinar om Sygemelding og tilbagevenden til job 31. maj. Landsdækkende webinar. Er annonceret. 
- Kom og mød den nye formand. 9. juni. Er annonceret. 

Gitte har bedt sekretariat om at udsende et arrangementsnyhedsbrev / mail. 

Der er følgende på vej: 
- Medlemsmøde før REP. Lokaler er booket til den 24. oktober. Gitte planlægger 
 

Fremadrettet: 
Vi vil gerne tage ”nåleudleveringen” til nyuddannede hjem, så DFys-emblemer udleveres til de nyuddannede 
til et lille arrangement på Sofiendalsvej.  
Kan vi evt. udvikle på dette under Regionskonferencen i september? 

Vi snakker også om, at det er vigtigt, at der er tid og plads til at kunne snakke på tværs af arbejdspladser.  

Et regionsbestyrelsesmedlem giver dårlig kritik af et centralt afholdt webinar. Hvis man oplever et dårligt 
oplæg, anbefaler Gitte at tage kontakt til dem, der har planlagt et webinar/oplæg. 

Forslag: 
Rikke Østergaard ”Vi havde en fest på arbejdet, men så kom Preben…” 

Kommunikation? Hvordan kan vi italesætte det på en god måde? (Evt. med komiker) Kan det måske være 
noget, som vi kan planlægge med Region Midt? 

https://www.klinuvfys.dk/kursusliste/temadag2022 

 

Pkt. 11: Budgetopfølgning 1. kvartal 2022 (10 minutter) 

Kl. 15.00-15.10 

Der er fra 2021 overført 247.121 kr. til 2022. 

Der er efter 1. kvartal brugt 16% af årets midler.  

Bilag 1. Budgetopfølgning 1. kvartal 2022 

Referat: 
Jubilæum koster det samme som en generalforsamling.  

Ift. netværkskonsulenterne kommer der fremover en udgift ift. transport mv. I Nordjylland har vi uforbrugte 
midler fra 2020, som kan bruges til at sætte det i gang.  
Det kan komme på tale fremover at søge ekstrabevilling hos HB og/eller Repræsentantskabet. Men vi må 
afvente hvilke udgifter, Netværkskonsulent funktionen medfører.   

https://www.klinuvfys.dk/kursusliste/temadag2022


Kan bestyrelsen få en mere konkret udmelding om, hvilket budget han har både ift. transport men også ift. 
netværksarrangementerne? Hvad har vi decentralt mulighed for at ”give”?  

Regionsformændene og sekretariat arbejder på dette. 

 

Pkt. 12: Hvordan er Ydernummersystemet bygget op og fungerer. Oplæg af Marianne Bøgelund (40 
minutter) kl. 10.20-11.00 

Referat:  

 

Marianne har gennemgået; Ydernummer (et nummer tildelt af regionen), forklaring af betydningen og 
indholdet i aftalen omkring hhv. >30 eller 30>. Ejer, Lejer eller mobile. Langt de fleste ydernumre, er bundet 
op på matriklen. Man er personlig ansvarlig på et ydernummer. 

 

Det er en ren honoraraftale, hvor klinikkerne betales efter de ydelser, der leveres.   
 
Man kan ansættes på en §24, hvor omsætningsloft er beregnet på de seneste 3 
års gennemsnitlige indtjening.    

 

Der er kontrolstatistikker – hvilken beskriver klinikkens behandlingsmønster. SU – hjælper med høringssvar, 
hvis der er behov for det.  
Overenskomstens rammeaftale er kollektiv. Hvorfor det er i alles interesse at rammen overholdes.  

 

Samarbejdsudvalget tager udgangspunkt i praksisplanen. Praksisplan for Fysioterapi er udarbejdet i et 
samarbejde mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner samt repræsentanter for de praktiserende 
fysioterapeuter i regionen. 

 

3 (4) praksis overenskomster: Almen fys, Vederlagsfri og Ridefysioterapi. Det er klinikkens/medarbejderens 
opgave at kontrollere at henvisningen er gyldig.  

 

Det er vigtigt at huske på, at en §62 kun kan kombineres med en §140, ikke en §86 -Som er vedligehold af 
færdigheder.   
 
Der efterfølgende god dialog om emnet med udgangspunkt i bestyrelsesmedlemmernes hverdag.  
 

Pause 14.00-14.15 

 

Pkt. 13: Repræsentantskab 2022 (30 minutter) 
Kl.14.15-14.45 
Der er fem bestyrelsesmedlemmer, der stiller op til bestyrelsens tre pladser i Repræsentantskabet, og der vil 
derfor være to suppleanter. Bestyrelsen skal tage stilling til, om disse, som tidligere, inviteres med til REP, så 
de deltager og er forberedte hvis en af de ordinære deltagere har forfald.  
Lise Stensgaard, Anne Kirstine Jensen, Marianne Trudslev, Marianne Bøgelund og Trine Fischer stiller op.  

Bestyrelsen har planer om et forslag til Repræsentantskabet. Anders Lorentsen deltager via Teams, hvor 
han informerer om praksis ift. at stille et forslag, så der kan lægges en plan for, hvordan forslaget bearbejdes 
og stilles. 

Referat: 

Forslaget skal indeholde begrundelse samt eventuelle økonomiske konsekvenser af forslaget. Hvem er 

motivator for forslaget på dagen? Og hvem er stiller?  
 



Ift. Anders: Hvem er tovholder på forslag(ene) fra os i Region Nordjylland? Der nedsættes en gruppe af de 
personer, som er på valg til REP22. 
 
Deadline for at indsende forslag er den 22. august. 
Valget til repræsentantskabet er i starten af juni, hvor vi finder ud af hvem, der er repræsentanter, og hvem, 
der er suppleanter. 
 
Vi skal sende et udkast til Anders, så skal han nok finde de vedtægtsmæssige ting at sætte i forslaget. Han 
sender en skabelon til Gitte.  
 
Har vi et udkast at arbejde efter? (Se evt. tidligere stillede forslag, inden der skrives i Anders’ skabelon) 
 
Vores tanker om Forslag: 
 

1. Forslag. 
Der skal være flere stillere til et forslag. OBS. Det er en vedtægtsændring. Dvs. 2/3 flertal for at der 
skal være flere stillere med tilhørsforhold på et forslag. 

2. Forslag.  
Hvem stiller forslaget? Præcisering af hvilket tilhørsforhold man har. 
Måske det kunne indgå i deltagerlisten. Dette ønskes, for at repræsentanterne kan gennemskue, 
hvilke interesser og vinding ved forslaget, forslagsstillerne har. 

3. Forslag. 
Hvis det er samme forslag, man stiller år efter år? ”Den politiske regel” – at man ikke må sætte det 
samme punkt på dagsorden, hvis der ikke er nyt i sagen.  

 
Hvad vil vi gerne opnå med forslaget? Anders minder bestyrelsen om, at det er vigtigt at huske at tænke 

modpartens vinkel ind, herunder hvilke svar vi vil give til deres spørgsmål. Vi skal helt sikkert være klare i 

mælet på at få ”givet klar svar”.  

 

Mette skriver et forslag, og efterfølgende mødes opstillerne og aftaler det praktiske ift. Repræsentantskabet 

2022, hvem der meldes ind og dermed hvem, der skal være motivator for forslaget.  
 

Pkt. 14: EVT. (15 minutter) 
kl. 15.10-15.20 

Referat: 
Snak om DFys og de 2 klinikker, der mangler ordentlige ansættelsesforhold for deres ansatte. DFys krav om 
overenskomst for de ansatte. 
 
DSF. Der oplevet god hjælp og godt arbejde omkring kurserne. Det vendes også, at DSF på VIA har planer 
om at gennemføre en dag, hvor selskaberne skal ud på skolen. Selskaberne skal selv melde ind, om de 
ønsker at være en del af dagen. Dansk selskab for Bassinfysioterapi ønsker at deltage.  
 
Vi skal huske at sætte MBW ind i vores punkter på dagsorden. Kan vi evt. bruge materialet fra ”dagen i KBH 
introdag til nye regionsbestyrelsesmedlemmer” ift. MWB og strategi til regionskonferencen. 
 
Erfaringsudveksling? Hvordan kan vi have et godt samarbejde på tværs af regionerne? Dette kan vi 
eventuelt tage med til regionskonferencen. 
 

 

Pkt. 15: Planlægning af næste møder (15 minutter) 
kl. 15.20-15.30 



Dato: 26. august kl. 9.00-15.30 
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3 Aalborg 
Dagsorden punkter:  
-Formand Jeanette Præstegaard deltager på mødet 
-Folkemøde 2023. Skal bestyrelsen eller f.eks. Politisk gruppe deltage? Hvad er erfaringen hos de 
regionsbestyrelser, der deltog på Folkemøde 2022. 

Referat: 
-Kunne vi få et regionsbestyrelsesmedlem fra en anden region med på teams for at fortælle om oplevelserne 
ved at være på folkemødet 2022? 
- I dagsordenen skal der fremover indsættes link til TR-referater, SU-referatet og Hoved MED(RN) referatet. 
Dette i et forsøg på at afkorte tidsforbrug på møderne ved, at regionsbestyrelsen har læst og forberedt inden 
mødet.  

Dato: 12. september kl.19.00-21.00  
Sted: Teams-møde 
Dagsordenpunkter:  
-Følge op på Regionskonferencen den 5. og 6. september 

Dato: 6. oktober kl. 9.00-15.30 
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3 Aalborg 
Dagsordenpunkter: 

Dato: 2. december kl.9.00-15.30 
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3 Aalborg 

Referat: 
Lokaler på Sofiendalsvej kan alligevel ikke lånes den dag, så alternativt sted skal findes.  
Forslag er at afholde hos regionsformanden.  

På mødet skal det planlægges, hvornår der skal ringes til dimittender i efteråret 2022. 
Dato forslag er den 26. august eller den 6. oktober efter regionsbestyrelsesmødet.  

Referat: 
Det aftales, at dimittendopkald er den 6. oktober.  

 

Pkt. 16: Evaluering af mødet (5 minutter) 

kl.15.30-15.35 

Referat: 

Tidspres flere gange undervejs. 

Gode debatter og mange input.  

 

 

 


