
 

Referat Regionsbestyrelsesmøde  

Den 26. august 2022 

Kl. 9.00-15.30 
Morgenkaffe fra kl. 8.30 

Jeanette Præstegaard deltog på virtuelt på mødet fra 9.00-11.00 

Referatet er indskrevet i dagsordenen med kursiv 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent (5 minutter) 

Referat: 

Referent: Jette 

Ordstyrer: Lise 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og aftale tidsplan (5 minutter) 
Forslag om at flytte punkt 9, så det kommer efter punkt 3. 

Referat: Det godkendes. Det blev dog ikke aktuelt, da pkt. 3 tog længere tid en beregnet. 

Pkt. 3. Formand Jeanette Præstegaard. (1 time og 50 minutter) 

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 

Referat: 

Jeanette fortæller om årsagen til, at hun ikke er fremmødt fysisk til mødet i Nordjylland, det skyldes logistik 

med et møde torsdag eftermiddag i psykiatriudvalget, og efter dette møde skal Jeanette til møde i Nyborg. 

Der er indkommet 47 forslag til Repræsentantskabsmødet 2022.  Der ses på, om forslag kan puljes i 

emner til mødet. Der skal også ses på, om det i forhold til forslag f.eks. om strukturen i foreningen, med 



fordel kan besluttes, at der efterfølgende arbejdes med forslagene i en arbejdsgruppe, som kommer med et 

samlet forslag til Repræsentantskab 2024. 

Der spørges ind til, om der er set på, om der er gengangere af forslag, hvilket der ikke er den store 

udfordring denne gang. Regionsbestyrelsen har en snak om, at det ikke er vigtigt, at der er mange forslag, 

men det er vigtigt, at det er flere forskellige, som stiller forslag, da man så har fået flere engageret i 

fagforeningen.  

Måske kunne nogle af de mange forslag være sendt direkte til HB og/eller sekretariat, som vil kunne være 

behjælpelig med at finde rette vej for et forslag. 

Intern arbejdsmarkedsmodel: På Repræsentantskabet skal gives en status på arbejdsmarkedsmodellen, 

dertil er der lavet en rapport af Epinon. Der har været afholdt webinar for Repræsentantskabet, hvor Epinon 

har fremlagt rapporten. Herefter dialog om rapporten og dens konklusioner.  

 Der har også været afholdt webinar om det at være Ny på repræsentantskabsmøder. 

Der afholdes den 7. september webinar for Repræsentantskabsvalgte om budget og regnskab. 

 -Generelt opleves det at det er gode møder, som bør prioriteres. 

Regionsbestyrelsen Nordjylland har to forslag: Disse gennemgås med Jeanette, så hun hører 

bestyrelsens tanker  

-Vedtægtsændrings forslag. Der skal være minimum tre stillere til et forslag.  

Det sikrer gennemarbejdede forslag, fordi forslagene er drøftet med flere, og det sker i fagforeningsregi når 

det så efterfølgende skal på repræsentantskabet.  

Vi drøfter om, at det kunne være en mulighed at stille et ændringsforslag, hvor de 3. stillere skal 

repræsentere forskellige regioner, arbejdsforhold, selskaber eller lign? 

-Forslag til drøftelse. Begrænsning på at genfremsætte forslag på flere følgende repræsentantskabsmøder. 

 At vi ønsker, at tidligere Repræsentantskabsbeslutninger skal respekteres. At der er mange forslag, så det 

bør sikres, at der er nyt i en sag, for at den kan genfremstilles. Bestyrelsen ønsker en debat om, hvordan vi 

sikrer et flow på Repræsentantskabet i debat og beslutninger.   

Jeanette er bekymret for, hvor meget tid der vil være til drøftelsesforslag, grundet de mange forslag 

Vi skal som forslagsstillere være skarpe på, hvad vi konkret vil have ud af forslaget på repræsentantskabet.  

Gitte har videregivet regionsbestyrelsens ønske om, at det fremgår, at Repræsentantskabsforslag hvor 

forslagsstiller arbejder, og dette er indarbejdet i det kommende Repræsentantskabsmaterialet.  

Jeanette og Gitte har set forslagene til REP 2022, og der tales overordnet om regionsbestyrelsens tanker.  

Regionsbestyrelsen mener, at en overligger for beslutninger skal være, at der skal oprustes lokalt i 

regionerne, både i forhold til økonomi, politiske og administrative ressourcer. Regioner før central oprustning.   

 

Pkt. 4: Opfølgning fra sidst (5 minutter) 

Referat: Ingen 
 

Pkt. 5: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner (25 minutter) 

Referat: 

På sidste møde informerede Gitte om, at der var nogle fysioterapeuter der ikke fik det Vinterpakke (den 
Folketinget gav hospitalsvæsnet vinteren 2021-2022) tillæg, de havde krav på, nu hvor de havde leveret 



overarbejde på sengeafdelinger, hvor der manglede personale.  
Dette har Gitte fået igennem til fysioterapeuter og ergoterapeuter.  

Regionsformændene er kommet godt i gang med samarbejdet med Jeanette Præstegaard, der ses bl.a. på, 
hvordan mødefora skal planlægges fremadrettet.  

Regionsformænd har været på seminar, hvor de sammen har fået en god start på arbejdsåret.  

Bachelor konference på UCN i juni. Det var interessant at høre, hvor bredt de kommer omkring professionen.  

Aalborg kommune har inviteret til flere dialogmøder, hvor Gitte har eller vil deltage 
-Møde i Aalborg kommune. Senior og Omsorg. Fælles strategi for rekruttering 
-Møde i Aalborg kommune. Børn og Unge. Sammen om stærke fællesskaber.   
-Kommende møde Aalborg kommune 8. september. Senior og omsorg. Temadag om forebyggelse og 
rehabilitering.  
Gitte har holdt forberedelsesmøder med TR. 

Generelt har Gitte stort pres i kalenderen, dette gentager sig hvert efterår.  

Der spørges ind til strukturen ift. Patientnær ledelsesorganisering i Region Nordjylland.  
Gitte har tidligere været inviteret til møde i Regionshuset. Før dette bad Gitte ledere klæde hende på til 
mødet. Der er aktuelt høring af forslag til ledelsesstruktur, Gitte beder ledere give input til, hvad DFys kan 
svare i et høringssvar.   

 

Pkt. 6: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer om bestyrelsesrelevante emner (25 
minutter) 

Referat: Lukket punkt 
 

Pkt. 7: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Marianne Bøgelund) (10 minutter) 
Referat for mødet den 30. maj 2022 kan ses i linket 

https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsfaglige-raad-og-
udvalg/samarbejdsudvalg-for-fysioterapi 

Referat: 
Der har ikke været møde siden sidste Regionsbestyrelsesmøde.  

 

Pkt. 8: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Trine Fischer og Marianne Trudslev) (10 minutter) 
Herunder spørgsmål til referater. Eventuelt nyt fra Region Nordjyllands Hovedudvalg (Annette Bregenov). 
TR-rådet v Marianne Trudslev 

https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-nordjylland/for-dig-som-er/tillidsreprasentant/referater-fra-tr-
regionsmoder 

https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocmeetingindex.aspx?id=7772 

Referat TR-rådet: 

I forbindelse med et TR-rådsseminar har de brugt ”Deltager effekten” – som grundlag for møder i TR-rådet, 
Marianne har lige været 2 dage i KBH. Tidligere har det været Jeanette P. og Lene D., som har stået for TR-
uddannelsen, og der arbejdes videre med, hvordan man kan udvikle og tilgodese interesser inden for TR-

https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsfaglige-raad-og-udvalg/samarbejdsudvalg-for-fysioterapi
https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsfaglige-raad-og-udvalg/samarbejdsudvalg-for-fysioterapi
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-nordjylland/for-dig-som-er/tillidsreprasentant/referater-fra-tr-regionsmoder
https://www.fysio.dk/om-os/regioner/region-nordjylland/for-dig-som-er/tillidsreprasentant/referater-fra-tr-regionsmoder
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdokumenter.rn.dk%2Fedocpublishing%2Fedocmeetingindex.aspx%3Fid%3D7772&data=05%7C01%7C%7C74f281c7bc774cebcf4608da7547d2da%7C5968b90c51a64f088b4750ffffbe2e4f%7C0%7C0%7C637951248574605859%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2L4m0RuqwvlakAIpNjFTRfSHG0jichTpumxvp1fOF9E%3D&reserved=0


området fremadrettet. Det er ikke tænkt, som en helt ny struktur, men mere en opdatering ift. karriere 
rådgivning samt  ”Need og Nice to Know” - viden. Der er en generel snak om TR-netværket, hvem har 
ejerskabet i de forskellige regionale netværk. 

Der har været en TR-undersøgelse, som bl.a. har vist, at der ikke er suppleanter mange steder. Her vil man 
gå i dybden med årsagen til dette. Derudover har vi en snak om, hvordan der videndeles mv.  
Det er et ”nyt” TR-råd, og de tænker, at de får et større samarbejde med bl.a. HB. De har en observatør post 
i HB. 

De har set på forslagene til REP, som rådet har forslået. 

TR-netværket har næste møde d. 20 september. 

Hoved-udvalget: 
Ikke noget væsentligt nyt. -Vi skal være OBS på, at de har været et punkt omkring ”Nedsættelse af et 
forhandlingsorgan til justering af MED-aftalen som følge af den nye patientnære ledelsesorganisering”. 

 

Pkt. 9: Politisk opgavevaretagelse (15 minutter) 
Bla. status fra politisk gruppe 

1. Gitte har sendt mail til formænd i de 11 kommuners Sundhedsudvalg, opfordring til at de får set på 
om kommunen tilbyder superviseret gangtræning til patienter med Claudicatio Intermittens. 

2. Budgetter 2023. 
Nordjyske har haft et debatindlæg i fra Jeanette Præstegaard og Gitte Nørgaard.  
Gitte har kontaktet TR, hvor de er opfordret til at hold øje med budgetplanerne, og melde tilbage hvis 
der varsles nedskæringer på det fysioterapeutiskske område.  

3. Der er planlagt møde med Regionsrådsformand Mads Duedal den 23. september. Fysioterapeuter 
fra alle regionale arbejdspladser er inviteret, til at give Mads information fra deres sektor. 
Praksissektoren er repræsenteret af Marianne Bøgelund.  

4. Politisk gruppe arbejder på kommunalpolitiske møder med Sundhedsudvalg i Vesthimmerland, 
Thisted eller Hjørring.  

Referat: 
1. Ole Jespersgaard har vendt tilbage til Gitte, og der arbejdes på at Gitte og TR i Brønderslev mødes med 
Ole. En Aalborg politikker har vendt tilbage med en tak for Gittes henvendelse.  

2. Gitte informerer om Træningsenheden i Frederikshavn har været ramt af nedskæringer om omrokeringer i 
2022, og de forventer at gå fri i 2023. 
Måske bliver BUM- modellen i træningsenheden i Aalborg udfaset, og der blive tilført midler. Uvist hvordan 
det helt præcist kommer til at forløbe. 

3. Møde med Mads D., Marianne B., Camilla P., Anette B., Bettina M., Marianne T, Stine H. og Gitte deltager 
på mødet. Deltagerne er med til sikre, at vi informerer Mads bredt om fysioterapiprofessionen, og ikke blot at 
en enkelt sektor tilgodeset.  

4. Gitte har udarbejdet en mail, man kan sende ud til fysioterapeuter, som vi ønsker engagerer sig i et møde 
med Sundhedsudvalget. Det er svært, men de arbejder med at gøre det kort og præcis. Det er lidt uvist, 
hvordan det kommer til at løbe af stablen, så de starter med en kommune ad gangen. Det bliver 
Vesthimmerland Kommune, som vi begynder med. Det er vigtigt, at deltagerne bakker op for at højne 
professionen, ikke for de enkelte deltagers egne dagsordner og arbejdsplads.  

Ventetid på Skadestue har være i medierne 
Gitte har kontaktet FTR Aalborg for at høre, om de er kommet igennem med at få fysser der. Hvis ikke så vil 
Gitte kontakte Mads Duedahl og informere ham om, at fysioterapeuter kan afhjælpe lægemangel og forkorte 
ventetider på Skadestuer. Ellers kan Mads informeres på mødet den 23. september. 



Der har været mange overvejelser ift. det politiske arbejde, heri forhold til hvad vi skal få ud af det. Vi har en 
snak om, hvad vi forventer af arbejdet. 
-Et emne, som vi skal i dialog med politikerne om er, at det er politikkerne, der beslutter 
kvalitetsstandarderne, som fysioterapeuterne skal overholde, hvilket sætter begrænsninger for det 
fysioterapeutiske tilbud, der gives til patienter/borgere efterfølgende.  
-Når en politiker kontaktes af en borger, der fremlægger en personlig sag, så er det vigtigt, at politikeren 
undersøger den pågældende sag, før de tager parti. Det kan jo være, at borgeren er behandlet korrekt efter 
kvalitetsstandarderne, som politikerne (selv) har fastsat. Hvis politikerne skal ændre den generelle 
behandling af patienter/borgerne, så skal det ske via kvalitetstandarderne.  
Der skal være en forståelse for, at alle arbejder inden for de rammer, der er sat politisk. 

 

Pkt. 10: Arrangementer (Trine Fischer, Lise Stensgaard og Marianne Trudslev) (10 minutter) 
24. oktober. Medlemsmøde før Repræsentantskabsmøde. Er annonceret på hjemmesiden og kommer i 
Fysioterapeuten. 
Forslag fra medlem. ACL-rekonstruktion og tilbage til sport. Samt et arrangement om fødder.  
Arrangement for de studerende, hvor de introduceres til de faglige selskaber. 

Status fra arrangementsgruppen 

Referat:  

Vi vender fordele og ulemper med de forskellige typer af arrangementer, der kommer flest til de faglige 
arrangementer, og vi tænker, at dette kan udnyttes positivt.  

Der er forskellige arrangementer i støbeskeen.   

Er planlagt 
Medlemsmøde før Repræsentantskabet. Mandag den 24. oktober. Det kommer i Fysioterapeuten og er på 
fysio.dk. Der er informeret via mail til TR, SU, kontaktpersoner for praktiserende uden ydernummer og de to 
nordjyder, der er valgt på frie pladser. Gitte Planlægger 

Netværkskonsulenter planlægger Psykiatri netværk, landsdækkende tiltag. Møde Nordjylland den 24. 
november. Er annonceret på fysio.dk.  

Er i gang med at blive planlagt 

Praktiserende med ydernummer årsmøde. Aktuelt er datoen 7. november i spil 
Gitte planlægger i samarbejde med SU. 

Gitte skal arrangere Kopi af Midt arrangement for nyuddannede og andre der søger stillinger i 
opgaveudviklings-/plejeverdenen.  

Forslaget om ACL-rekonstruktion og tilbage til sport. Måske kan Maria Odefey kontaktes, hun har tidligere 
hjulpet med kontakt til ortopædkirurger og fysioterapeuter, der arbejder med området 

I Aarhus holder de et møde nu her snart, hvor de studerende introduceres til de faglige selskaber. Det vil 
være interessant at høre, hvordan det er forløbet, for at tage læring. Gitte tager kontakt.  

 

Pkt. 11: Budgetopfølgning 2. kvartal 2022 (10 minutter) 
Regionstilskuddet i 2022 er på 379.563kr Der er overført 247.221kr fra 202. I alt til 2022 626.684kr 
Der er forbrugt 41% af årets midler.  

Bilag 1. Budgetopfølgning 2. kvartal 2022 



Referat: 

Mette vil gerne genoplive Thy/Mors netværket, og igen få gang i deres årlige møder. Hun er interesseret i at 
forhøre sig, om bestyrelsen vil støtte økonomisk i forhold til let forplejning.  
Bestyrelsen mener, at sådan et arrangement er åbent medlemsarrangement, og derfor giver 
arrangementspuljen gerne økonomisk støtte til let forplejning. 

 

Pkt. 12: Folkemøde 2023 (20 minutter) 
Gitte og de andre Regionsformænd er i dialog om RB-deltagelse på Folkemøder. Gitte vil give en 
tilbagemelding fra de regionsbestyrelser, der deltog på Folkemøde 2022. Det er dog uvist hvor meget, de har 
nået at evaluere, da flere af bestyrelserne endnu ikke har afholdt møder efter Folkemødet.  
Gitte undersøger, om der er et RB-medlem fra syd eller Sjælland der kan deltage og fortælle om 
oplevelserne, hvilket var et forslag der kom frem på RB mødet i maj, men uvist, da bestyrelserne endnu ikke 
har nået at evaluere indsatsen. 

Referat: 

Regionsbestyrelsesmedlemmer fra Region Syd og Sjælland har været afsted i år. Deltagelse er god 
teambuilding, politisk læring og politisk fokus. Deltagelse kræver, at man er engageret, og at deltagerne er 
forberedte og har en plan for, hvordan synlighed opnås, hvilke politiske emner man vil koncentrere sig om, 
samt hvor man vil deltage. 
Der har været egenbetaling fra deltagerne i de to regionsbestyrelser til frikøb og forplejning.  

I 2022 boede de to regionsbestyrelse på Hollændergårde i Olsker. Der er tre lejligheder på gården.  
Sjælland og Hovedstaden planlægger at deltage i 2023.  

Bestyrelsen aftaler, at Gitte booker en fire personers lejlighed til 2023, samme sted. Der er mulighed for telt i 
haven eller luftmadras, hvis der skal flere afsted.  
Deltagerne må forvente en vis del af egenbetaling til frikøb og forplejning. 
  
Der er lidt udfordrende, at Folkemødet ligger efter generalforsamlingen i april/maj 2023. Vi skal inden 
generalforsamlingen have det formelle på plads med transport, egenbetaling og så videre, så evt. nye 
bestyrelsesmedlemmer ved, hvad det indeholder at skulle på folkemødet. 
Enighed om, at den siddende bestyrelse har første ret, men der tales også om muligheden for at den 
nuværende bestyrelse kan hjælpe med at ”fylde pladserne op”, hvis den nye bestyrelse ikke selv kan fylde 
pladserne.  

 

Pkt. 13: Jubilarer 2023 (10 minutter) 
Hvordan kan setup’et være fremover når der skal udleveres jubilæumsemblemer?  
I 2022 blev der inviteret 258 jubilarer til festlig fejring, der deltog 95. Derudover har der været to tidspunkter, 
hvor medlemmer er inviteret til at hente jubilæumsemblemer på kontoret, der er udleveret til et arrangement 
osv. Der er i alt udleveret 137 jubilæumsemblemer.  
I 2023 og fremover, er det dem der har 25-, 40- og 50års jubilæum i det pågældende år der skal inviteres. 
Det forventede antal jubilarer fremover er ca. 25. 

Referat: 

36% af jubilarerne deltog til jubilæumsarrangementet 

53% af jubilarer har i alt fået udleveret deres nåle.  

Vi snakker om, at det kan sættes sammen med et andet arrangement med oplægsholder eller det ”bare” skal 
have lov at få udleveret deres nål og hygge.  



Der kan i foråret 2023 udleveres nåle på generalforsamlingen. Og i lige år, kan der afholdes politisk møde 
med f.eks. formanden, hvor nåle kan udleveres og fejres. Det kan også være i forbindelse med et 
regionsbestyrelsesmøde, hvor jubilarer fejres, men så er det ikke synligt for andre medlemmer.    

Derudover diskuterer vi om at slå det sammen med dimittender evt. gøre det i stedet for at ringe rundt. 
Det kan være en mulighed at lave et arrangement med DSF og DSA ift. at få det faglige og nåle til at hænge 
sammen, så det i højere grad kan være med til at fastholde vores medlemmer. 
Gitte mener, at det kan blive svært at forene nyuddannedes og jubilarers behov ved samme arrangement.  

Punktet sættes på næste møde, hvor der skal tages en konkret beslutning. 

 

Pkt. 14: Netværkskonsulenter (10 minutter) 
Stillingen som Netværkskonsulent for midt/nord er vakant. Der er ansættelsessamtaler i september, 
forhåbentlig med ansættelse 1. november.  
 

Referat:  

Stillingen er slået op og Gitte har sendt link til regionsbestyrelse, TR og praktiserendes kontaktpersoner.  
Der er samtaler i september og forhåbentlig opstart 1. november.  

 

Pkt. 15: Planlæg samkørsel regionskonference den 5. og 6. september (5 minutter) 

Referat: 

Bil 1:  Marianne T., Jette og Gitte 

Bil 2: Lise, Ak og Trine 

Mette spørger Sanne, og om det giver mening, at hun kan komme med dem fra Midtjylland. Ellers er Mette 
velkommen i Bil 1 eller 2.  

 

Pkt. 16: Temadag om Spændingsfelt mellem uddannelse og arbejde (10 minutter) 
Fraktionen for Kliniske undervisere i Fysioterapi og Region Syd DK har planlagt en temadag om, hvordan de 
Kliniske undervisere og Professionsuddannelsen klæder de nye unge kolleger bedst muligt på til fremtidens 
arbejdsmarked, og hvordan hjælper vi i overgangen. 
Regionsbestyrelsen ønsker dialog, om der er nogen fra regionsbestyrelsen, der skal deltage.  

Referat:  

Trine har ikke hørt fra Michael Poulsen, ift ”Temadagen Spændingsfelt mellem uddannelse og arbejde”. Der 
er umiddelbart ikke noget, som regionsbestyrelsen giver tilskud til. Det minder meget om at skabe et bedre 
netværk mellem uddannelse og arbejde. Der snakkes om ift. frikøb mv. 

Vi snakker om, at det ikke umiddelbart er relevant for denne regionsbestyrelse. Gitte har vendt invitationen 
med regionsformændene og tager det med tilbage til sekretariatet.  

 

Pkt. 17: EVT. (10 minutter) 



Referat:  

• Grøn pulje -Hvad sker der på området? Beløb på 500.000 på landsplan, som blev en del af 
OK21.Gitte skal forhøre sig i sekretariatet. 

• Regions konference – Der spørges ind til den ekstra bevilling arrangementsgruppen har bedt HB 
om. Forklaringen er, at det er en underskudsgaranti, for hvis alle regionsbestyrelsesmedlemmer 
deltager, så vil der ikke være penge nok i det afsatte beløb. Der er også i år afbud, så der ser ikke 
ud til, at det er nødvendigt at trække på det tilførte beløb.  

• Kommission for robusthed i sundhedsvæsnet: Kigger blandt andet på dokumentation mv.  Formand 
for f.eks. FOA, DSR deltager. DFys er repræsenteret af formanden for AC. Der er bekymring for at 
fysioterapeuternes udfordringer ikke bringes ind i kommissionsarbejdet.  
Der er en arbejdsgruppe i AC-regi, der arbejder på at klæde AC formand Lisbeth Lintz til at 
repræsentere alle AC-faggrupperne.  

 

Pkt. 18: Planlægning af næste møder (10 minutter) 
 
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:  
- finde datoer for møder 2023 
- finde dato for generalforsamling april/maj 2023 

OBS: Efter mødet skal der ringes til dimittender.  

Referat:  
På mødet afsættes 3 timer til REP2023 
Jubilæumsuddeling forår 2023 

Der lægges et ekstra Teams-møde ind den 10. oktober kl. 19:00-21:00. Primært for repræsentanterne, REP 
2023.  
Da det forventes, at det ikke er nok med tre timer på regionsbestyrelsesmødet den 6. oktober til at nå 
igennem de 47 forslag. 

Dato: 2. december kl.9.00-15.30 
Sted: Der er ikke ledige lokaler på Sofiendalsvej. Alternative lokaler skal findes, evt. holdes mødet hos 
regionsformanden. 

 

Pkt. 19: Evaluering af mødet (5 minutter) 

Referat: 

Godt møde, i god ro og orden. 


