
 

Referat Regionsbestyrelsesmøde 

3. september 2020 kl. 9.00-15.00 
 

Afholdes lokale B på Sofiendalsvej 
Referatet er indskrevet i dagsordenen med kursiv 

 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent 

Referat: 

Ordstyrer: Maria 

Referent: Anne Kirstine 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 
For at der er tid til alle punkter, og tid til dialog under punkt 13 om Praksisanalysen kan det 
være nødvendigt med meget stram tidsstyring af punkterne. Vær derfor godt forberedt. 
Evt. kan man sende informationer ud pr.  mail inden mødet.  

Referat: 

Pkt. 13 Praksisanalyse flyttes til før pkt. 8 

 

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst   

Referat: 

Intet 

 

 



Pkt. 4: Orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner 

Referat: 

Sidst vi sås den 14. maj var der travlt med Covid-19 opgaver, og det fortsatte indtil juli. Der var forsat aflyste 
møder og møder der blev afholdt virtuelt.  
HB har haft travlt, bla. blev dagene der var fastsat til Folkemøde brugt til HB møder. Det er bla. det 
kommende REP og XREP der fylder.  

Gitte har holdt møde med ny regionsformand for Ergoterapeutforeningen og de er opstartet samarbejdet.  

På grund af Covid-19 udfordringer for ungdomsårgangene, bliver der oprettet 4500 ekstra studiepladser. 
Heraf 500 til velfærdsuddannelser. UCN får de 90 ekstra pladser. 
Gitte har forhørt sig hos Dorte Drachmann. De har ikke planer om at øge optag, Dorte mener UNC har et 
passende optag, 150 hvoraf ca. 110 dimitterer. 
Et bestyrelsesmedlem orienterer om, at der når der til faste stillinger og vikariater på arbejdsplads, så 
modtager de ofte 85 ansøgninger eller flere.   

Der er forhandlet vilkår og tidsforbrugs aftale for en FTR/TR i Vesthimmerland. Fysioterapeut TR er valgt 
som FTR for AC-gruppen. Det er flot. GN forhandler på vegne af AC gruppen, det er lidt underligt, fordi hun 
ikke har lokale samarbejdspartnere fra andre organisationer end Ergoterapeutforeningen.   

DFys har lavet høringssvar til regional Praksisplan for Fysioterapeuter og til den for Kiropraktorer. 

Gitte har sammen med Maj Britt Middelhede fra ergoterapeutforeningen havet høringssvar til RN Fremtidige 
bygningsmæssige rammer for Neurorehabiliteringen. Udfordret at af de regionale fysioterapeuter har 
forskellige ønsker for fremtiden.  

Er af LO/FTF inviteret til budgetmøde med Arne Boelt i Hjørring kommune og Birgit Hansen Frederikshavn 
kommune. Opmuntrende at LO inviterer til samarbejde 

DFys gennemgang af formel og uformel politisk struktur. Der er kommet et udkast fra arbejdsgruppen, som 
nu skal i høring hos medlemmer. Gitte foreslår et møde om forslaget, vi kan ikke vente til 16. september hvor 
vi har næste møde. Det aftales at der skal planlægges et aftenmøde, så RB kan nå at bidrage med deres 
meninger ind i debatten.  
Gitte informerer kort om de overordnede linjer i forslaget, og Regionsbestyrelsen afventer nu forslag og en 
høringsplan.  

Fysioterapiens dag den 8. september. HB har besluttet at der skal laves Facebook opslag, hvor 
fysioterapeuters indsats anerkendes og de bedes anerkende videre, så det bliver en stafet.  
Det aftales at Gitte ikke starter med at anerkende nogen ved navn, men at Facebook opslaget ligger op til at 
medlemmerne anerkender hinanden ved at tagge på Facebook, og vi på den måde får lavet en stafet. 
Regionsbestyrelsen byder ind og hjælper med at starte stafetten.   

Mariann Sømoe går på barsel den 1. oktober og stopper derfor i Regionsbestyrelsen for denne gang. Hun 
sidder på en TR plads, der indtræder en ny TR i bestyrelsen. 

 

Pkt. 5: Kort orientering fra Regionsbestyrelsesmedlemmer 

Referat: 

Bordet rundt m. diverse nyheder, opdateringer og info fra medlemmernes hverdag. 

 



Pkt. 6: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlem (Marianne Jarlskov Bøgelund) 

Referat: 

Marianne orienterer om møde om 14 dg i samarbejdsudvalget, samt om kommende konference for 
samarbejdsudvalg. Praksisplanen har været i høring, men mangler godkendelse pga. COVID-19. Der 
orienteres om konsekvenser af kontrolstatistik sammenholdt med landsgennemsnit og deraf følgende 
udfordringer. 

 

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Marianne Trudslev og Mariann 
Sømoe) 
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden. Eventuelt nyt fra Region 
Nordjyllands Hovedudvalg. 

Referat: 

TR har netværksmøde mandag den7. september. Der har været afholdt skype møder hen over COVID-19 
perioden. På mandag kommer der besøg fra PKA for at informere om ny pensionsordning og hvilke 
konsekvenser COVID-19 har haft på pensionsopsparinger. 

 

Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse 
Overgang til AC 
Vagtlægeordning 
Fys i lægepraksis 
Fysioterapeuter på Skadestuer 
Kontakt og møder med politikere i f.eks. Sundhedsudvalg 

Vi har økonomi til frikøb, hvis der er nogen der har opgaver de vil kaste sig over. 

Referat:  

På grund af tidsmangel blev punktet ikke nået. Gittes information er tilføjet referatet som information til 
bestyrelsen og andre læsere.  

Overgang til AC:  
- Regionalt er der godt samarbejde. I kommunerne skal det opbygges.  
Der har været MED udpegninger i Jammerbugt kommune, og det gav anledning til dialog og møde med AC 
Tillidsrepræsentanter. 
- Regionsformænd havde på seminar inviteret AC’s formand Lars Qvistgaard til dialog om AC’s tanker om 
det lokale setup. ”Medlemstilfredshed skabes også ude lokalt” 

Vagtlægeordning: Intet nyt 

Fys i lægepraksis: 1. september er to fysioterapeuter fra Hjørring kommune startet med at servicere læger 
på regionsklinik. 10 timer ugentlig, inklusiv tid til sparring med læger. Skulle ha startet 1. maj men udskudt 
pga. Covid-19 

Fysioterapeuter på Skadestuer: Intet nyt 



Kontakt og møder med politikere i f.eks. Sundhedsudvalg: Blev i foråret udsat pga. egen og forventelig 
travlhed hos politikere pga. Covid-19. Regionsformand kaster sig over opgaven når det vurderes at 
sundhedsudvalgsformænd har tid og muligheder for at mødes, og når Regionsformand kan se at det er 
muligt i egen kalender at afholde møder. Det er stort arbejdspres. 

 

Pkt. 9: Arrangementer 
Da Mariann Sømoe snart går på barsel, skal der findes en ny deltager i 
arrangementsgruppen 

Det skal afprøves at efterårets arrangementer sættes på Facebook som en begivenhed. 

Referat: 

Maria og Lise fortsætter og beder om hjælp, hvis der bliver brug for det.  
Mikkel tilbyder hjælp med at annoncere arrangementer som begivenhed. Næsten alle efterårets 
arrangementer er allerede lukket for flere tilmeldinger, fordi vi ikke har mulighed for at samle så mange som 
før på grund af Covid-19. 

 

Forslag til kommende arrangementer:  

Røntgen/skanning: Hvad kan de forskellige for typer af skanninger?  
Maria arrangerer. 

Vestibulær rehabilitering. Der er nyt center i Aalborg, men kun Aalborg borgere henvises 
dertil. Fysioterapeut Christine Kjelddal Skram er ansat i dele stilling mellem Aalborg 
Universitetshospital og Aalborg kommune. Det kunne være interessant om hun vil holde 
oplæg om behandling og det fokus der er kommet på patienttypen, ikke kun i Aalborg men 
også i de andre nordjyske kommuner. 
Maria planlægger engang i 2021, så de lige kommer i gang.  

Funktionelle Lidelser (8. september 2015 sidste gang), Der er kommet nyt center i 
Aalborg, vi tænker at give dem tid til at etablere sig og evt. få et oplæg i efteråret 2020. 
Maria er i kontakt med Amanda der arbejder inden for området, og hun vil gerne holde et 
oplæg, men vil gerne vente lidt. Marianne Trudslev vil gerne være med til planlægning af 
mødet. Derudover tænkes arrangementet koblet sammen med et netværksmøde for 
fysioterapeuter der arbejder inden for beskæftigelsesindsatsen. Det er fysioterapeuter fra 
Mariagerfjord der står for næste netværksmøde, og Jette har kontaktet dem. 

Referat: 

Jette har ikke hørt nyt 

 

Skulder, f.eks. rotatorcuff. Forslag til fysioterapeut oplægsholder Elizabeth Andreasen.  
Lise planlægger engang i 2021. 

Referat: 



Planlægning af ovennævnte arrangementer er midlertidigt sat på stand by pga COVID-19 

 

Stand up. Maria har indhentet priser på bl.a. Jan Gintberg. 
Da regionsbestyrelsen er i tvivl om hvorvidt det er et arrangement der har interesse for 
medlemmerne, så er det aftalt, at de hver især undersøger på deres arbejdspladser/ 
blandt medlemmer om der er stemning for et sådant arrangement. 

Referat: 

Der tales om Dennis Nørmark og oplæg om pseudoarbejde. Lise forsøger at kontakte Dennis Nørmark, med 
henblik på oplæg til generalforsamling 2021. 

Medlemsmøde før Extra Repræsentantskab den 19. og 20. marts 2021. 
Mødet skal afholdes 1-2 uger før selve Repræsentantskabsmødet. 
Tidspunkt? Hvornår kan Regionsbestyrelsens REP valgte? 

Referat: 

Der sendes Doodle ud til bestyrelses medlemmerne noget tid før. Det må ikke være en mandag eller 
onsdag. 

 

DHL stafet 2021. Afholdes fra tirsdag den 24. august til torsdag 26. august 
Skal der bookes telt igen? 

Referat: 

Det forsøges at booke telt igen til 2021. 

 

Aflyste:  

Telt til DHL stafet den 18. august. Aflyst pga. Covid-19. 
Der var booket telt, dette afmeldt og pengene er kommet retur.  

 

Planlagte:  

Den 21. september Osteoporosearrangement. Det er flyttet fra den 24. marts 
Afholdes i Vodskov sammen med Osteoporoseforeningen.  
Lise planlægger og det er annonceret at det er flyttet, og der er sendt mail til dem der 
havde tilmeldt sig.  

Referat: 

Der er pt. 79 tilmeldte. Tilmelding lukket, da der ikke er plads til flere i de valgte lokaler. Der skal sendes 
opdatering til de tilmeldte særligt ift. retningslinjer ift. COVID-19 

 



Den 30. september 2020. 
El-terapi (FES/NMES) oplægsholder Fysioterapeut Marie Bing. Mariann planlægger.  
Der er booket lokaler både på Sofiendalsvej og auditorie på Aalborg universitetshospital 
Hobrovej, dette af hensyn til eventuelle afstandskrav. 
Er annonceret. ’Er lagt på Facebook 

Referat:  

Der er 45-50 personer tilmeldt på nuværende tidspunkt. Det besluttes at spørge om UCN om lån af lokaler, 
da det vil være uhensigtsmæssigt ift. COVID-19 at afholde arrangementet i auditoriet på ASS. Lise og 
Mariann tager kontakt. 

 

Den 20. oktober Børneterapeutmøde 
Oplæg om Neurodynamik efterfulgt af møde for Børneterapeuterne. 
Planlægger Majbritt Gude Rebild kommune. Afholdes sammen med 
ergoterapeutforeningen.  
Afholdes på Sofiendalsvej, så desværre kun max 40 deltagere. 
Er annonceret.  

Referat: 

Mødet der er nu tilmeldt 40 fysioterapeuter og ergoterapeuter, så tilmeldingen er lukket.  

 

2. november. Medlemsmøde før Repræsentantskabsmødet den 7. november 2020 
Planlægger Gitte. Der er booket lokaler på Sofiendalsvej, max 40 deltagere. Der plejer at 
deltage max 10 inklusiv regionsbestyrelsen.  
Er annonceret. 

Referat: 

De nordjyder der er valgt ind i Repræsentantskabet som ikke sidder i Regionsbestyrelsen, har fået en 
personlig invitation. Sættes på Facebook den 25. sept.  

 

Den 19. november Fascie arrangement. Det er flyttet fra den 19.maj. Der var 75 tilmeldt.  
Maria planlægger og det er annonceret at det er flyttet, og der er sendt mail til dem der 
havde tilmeldt sig.  
Der er booket lokaler både på Sofiendalsvej hvor der kan være max 40 pga. afstandskrav 
og auditorie på Aalborg universitetshospital Hobrovej.  Der må pga. afstandskrav max 
samles 100 til et arrangement.  
Er annonceret. 

Referat: 

Der er pt. 108 tilmeldte og ca. 10 på venteliste. Der følges op på de tilmeldte. Der må max. deltage 100.  
Er flyttet til UCN, fordi der i auditoriet på Aalborg universitetshospital, pga. afstandskrav, max må være 50 
deltagere, og fordi det vurderes uhensigtsmæssigt, at have 100 fysioterapeuter igennem venteområdet til 
vagtlægen. Mad bestilles på UCN.  



 

Den 26. november. Praktiserendes årsmøde 
Gitte har booket lokaler på Sofiendalsvej. 
Arrangeres af SU og Gitte i samarbejde.  
Er annonceret. 

Referat: 

Der er 5 tilmeldte pt. 

 

Den 4. marts 2020 Tibia fraktur  
Maria planlægger.  

Referat: 

Maria planlægger i samarbejde med Ergo og fysioterapiafdelingen Aalborg Universitetshospital. 

 

Den 7. september 2021. Dorte Birkemose 
Lise arrangerer. 

Referat: 

Lise er i gang 

Sekretariatet har besluttet en ny procedure ift tilmelding til arrangementer. De regionale arrangementer bliver 
fremover annonceret og med tilmelding på samme måde som sekretariatets arrangementer. Det vil sige bag 
login, man får besked om man er med eller på venteliste, der kan tages betaling, og vist noget mere. 
Det betyder lidt ændrede arbejdsgange for arrangementsgruppen,   

 

 

Pkt. 10: Budgetopfølgning 1. og 2. kvartal 
Der har ikke været afholdt arrangementer fra marts og resten af foråret. Det har betydet at 
der kun har været få udgifter i foråret. Der er kun brugt 19% af årets økonomiske midler.  
Er der opgaver som RB ønsker at sætte i gang, der er økonomi til frikøb i 2020? 

Bilag 1: Budgetopfølgning 2. kvartal 2020 

Referat: 

Gennemgang af 2. kvartal v. Gitte. 
Administration altså husleje på Sofiendalsvej og andet kontorhold, plus web redaktør har haft udgifter 
svarende til budgettet, Gitte har kørt mindre og afholdt færre fysiske møder med forplejning, 
Regionsbestyrelsen har haft frikøb men mindre transport, medlemsaktiviteter har være lukket ned i marts-
juni. Derfor er der kun brugt 19% af den økonomi vi har i regionen i 2020. Vi har udskudt mange 
arrangementer, som afholdes her i efteråret i stedet. Men der afholdes ikke dobbelt så mange 
arrangementer som vanligt i efteråret, så vi må forvente et pænt overskud.  
Der må overføres ½ årstilskud fra et år til næste ca. 185.000kr. Fra 2019 fik vi overført 172.000kr. 



I Nordjylland går vi ud af første halvår med 250.000kr ubrugte midler, plus vi får tilført yderligere 185.000kr til 
2. halvår. 

I 2020 har været et anderledes år på grund af Covid-19. I regionerne har vi brugt færre midler i foråret, mens 
sekretariatet har haft ekstra udgifter i forhold til ekstra rengøring osv.   
Gitte har i HB og efterfølgende blandt RB talt om at regioner kan og bør levere penge retur til den centrale 
pulje, for at hjælpe med at sikre økonomien i 2020, så vi ikke går ind i 2021 med et underskud. Uheldigt hvis 
vi starter 2021 med et underskud, og ikke godt at gå til Repræsentantskabsmøde med budget 2021 og 2022 
i underskud, så der ikke er økonomi til nye tiltag der besluttes på mødet.  
En af udfordringerne er, at vi efter overgang til AC, skal opfylde konfliktfond A med yderligere mindst 30mio 
kr. og samtidig skal vi for at være ordentlige og lige for medlemmerne, fylde 30mio kr. i 
erhvervsudviklingspuljen. Det er, hen over en årrække, 60mio kr. mindre at drive Danske Fysioterapeuter for.  
HB har besluttet at der ikke kommer kontingentstigning for ikke at skræmme medlemmer væk, så pengene 
skal tages af driften.  

 
Regionsbestyrelsen diskuterer, hvorvidt en del af det regionale overskud skal tilbageføres til sekretariatet, 
hvor der har været et overforbrug ifm. COVID-19. Regionsbestyrelsen har tidligere talt om, at søge om at få 
et større beløb end det halve regionstilskud overført til 2021, med begrundelsen at der har været aflyst 
arrangementer, og afholdt med færre deltagere pga. Covid-19. Der er enighed mellem RB-medlemmerne, at 
overordnet er der behov for en gennemsigtighed af overforbruget centralt, inden der tages endelig beslutning 
om evt. tilbageførsel. Regionsbestyrelsen vil gerne levere penge retur til fællespuljen, men ikke hele 
overskuddet fra 2020.  

Det problematiseres samtidigt over at der er behov for at opruste i regionerne ikke skære ned. Og hvis en ny 
politisk struktur vedtages, så må vi forvente at skulle bruge penge til at implementere den, også i regionerne, 
så der er brug for økonomi regionalt.  

 

 

Pkt. 11: Repræsentantskab 2020 og Extraordinært REP 2021 
Pga. Covid-19 har det være et ønske fra flere medlemsgrupper at beslutninger om 
Praksisanalysen og Den politiske struktur udsættes.  
Derfor har HB besluttet at Repræsentantskabsmødet i november kun bliver afholdt den 7. 
november, og at der afholdes et ekstraordinært Repræsentantskab den 19. og 20. marts 
2021. På dagsordenen i november vil der ud over formandens beretning, godkendelse af 
regnskab også være valg til rekreationsfondens bestyrelse m.v. Hovedbestyrelsens forslag 
om at udskyde hovedbestyrelsesvalget skal behandles af repræsentanterne på det 
ordinære repræsentantskabsmøde.  Det vil sige, at det er den forsamling, der har retten til 
at opstille og vælge kandidater, der også selv beslutter, om man vil udskyde valget. 

Man kan læse mere om Repræsentantskab 2020 her 
https://www.fysio.dk/om-os/opbygning/reprasentantskabet/reprasentantskabsmode-2020 

Valgt fra RB for perioden juli 2020 og to år frem er Anne Kirstine Jensen, Marianne 
Trudslev og Mikkel Graversen. Lise Stensgaard og Jette Thomsen er suppleanter.  

Derudover er der nordjyder der var opstillet til REP Blandt samtlige medlemmer af DFys, 
og her har tre nordjyder fået suppleantpladser. Michael Møller Nielsen, Tina Rank Franzen 
og Per Gade.  

https://www.fysio.dk/om-os/opbygning/reprasentantskabet/reprasentantskabsmode-2020


Det skal aftales medlemsmøde før Repræsentantskabsmøder. 
Gitte er planlagt møde den 2. november 2020. Regionsbestyrelsen er inviteret, og Gitte 
har inviteret de tre nordjyske REP valgte i en personlig mail. 

Der skal aftales dato for medlemsmøde før extraordinært Repræsentantskabsmøde i 
marts. 

Er der forslag til hvordan vi afholder sådan et medlemsmøde?  

Referat: 

Gitte har talt med regionsbestyrelsen, om de overvejelser der ligger til grund for Hovedbestyrelsens forslag til 
XREP, bla. anbefaling af at udskyde nyvalg til HB til XREP i marts 2020.Det er ingen benspænd fra HB’s 
side, kun en konsekvens af Covid-19 foråret. Der bliver ”tomme” HB-pladser til nyvalg, så det er ikke fordi 
nogen vil sikre sig pladser.  

Det aftales at alle der tilmelder sig mødet den 2. november spørges hvad de helst vil diskutere.  
Det med at ”alt” udskydes, kan være et diskussionsemne, hvorfor udskyde, hvorfor først vælge HB på XREP 
i marts og andet. Der kommer dog også to punkter på der skal besluttes i november, det er et punkt om 
Konfliktfond A og et om Solidaritetsfond der skal besluttes i november, kan pga. evt. offentlig 
overenskomstkonflikt ikke udskydes til XREP. 
Måske vil deltagerne diskutere Analyse af praksissektoren og Politiskstruktur, som skal debatteres i 
foreningen hen over vinteren.  

Suppleanterne deltager også i Rep. Mødet den 7. november. Der diskuteres, hvorvidt man skal køre dagen 
før og overnatte. Gitte skriver rundt, når programmet for REP er fastlagt. Cirka starten af oktober. 

Cirka start november, sender Gitte en Doodle så vi kan aftale tidspunkt på medlemsmøde før XREP.  
Det bliver omkring uge 10. 

 

 

Pkt. 12: Dato for generalforsamling april-maj 2021 
Ifølge vedtægterne skal der holdes regionale generalforsamlinger i april-maj i ulige år.  
Der skal findes en dato for denne, og tales om hvordan denne afholdes, f.eks. sted, om 
der skal være oplægsholder, forplejning osv.  

Bilag: Evaluering af Generalforsamling 2019 

Referat: 

Forslag om at booke Dennis Nørmark til at holde oplæg om pseudoarbejde. Dato forslag 13. eller 14. april. 
Lise sender forespørgsel til oplægsholder.  

Pga. Covid-19 før vi ikke satse på at kunne være på Sofiendalsvej, hvor der med de nuværende restriktioner 
kun må være 40 personer. Der undersøges forskellige lokalemuligheder, bla. Nordkraft, Skråen, Aalborg 
Kongres og Kulturcenter og UCN. 

Merchandise: Indkøbsnet. Gitte undersøger i sekretariatet hvad det vil koste. 

 



Pkt. 13: Analyse af praksissektoren. Marianne Bøgelund og Mikkel Graversen  
På mødet den 14. maj aftalte regionsbestyrelsen af emnet skulle på dagsordenen med 
oplæg fra Mikkel og Marianne B., om hvilke problematikker de oplever i deres hverdag, og 
hvilke nuancer de ser, at vi som regionsbestyrelse skal have viden om. Der ønskes dialog 
ud fra disse oplæg, så vi kan udnytte, at der i bestyrelsen er praktiserende med og uden 
ydernummer. 

Referat:  

Marianne orienterer om ydernummersystemet, fordele og ulemper set fra praksis med ydernummer. 

Mikkel orienterer om situationen som privatpraktiserende fysioterapeut uden for ydernummersystemet set fra 
”De Frie Praktiserende fysioterapeuters” side både ift. ydernummersystemet og konkurrencesituationen 
generelt på praksisområdet.  

En god konstruktiv fremstilling set fra begge vinkler og med en givende dialog i hele bestyrelsen. 

 

Pkt. 14: Dimittend opkald 
Efter mødet skal de nyuddannede dimittender have et opkald, hvor vi informere om hvad 
DFys kan hjælpe dem med, hører hvordan det går med jobsøgning, informere om 
arrangementer osv.  

Der er 56 nyuddannede der skal kontaktes. 
Gitte tager materiale med til regionsbestyrelsen.  

Referat: 

Ringerunden planlægges, så alle dimittender får en opringning, hvis de ikke tager telefonen indtales på 
telefonsvarer med opfordring til at ringe tilbage, og der sendes en mail med informationer til dem. 

 

Pkt. 15: EVT. 

Referat: 

Ingen punkter til eventuelt. 

 

Pkt. 16: Planlægning af næste møde 
Dato: 16. november  
Sted: lokale C Sofiendalsvej  
Dagsorden punkter: 

Referat:  

Mødet ændres til den 19. november. Gitte tjekker op på lokale 
Der ønskes Niels Erik Rasmussen med på Skype fra sekretariatet vedr. arbejdsmarkedsfremskrivning. 

Der ønskes et ekstra Regionsbestyrelsesmøde, hvor der skal diskuteres politisk struktur. 
Det afholdes tirsdag den 6. oktober kl. 17.00-20.00 lokale B Sofiendalsvej3. 



 

Planlægning af møder forår 2021 

Referat:  
Punktet nås ikke, så Gitte sender Doodle ud til bestyrelsen med henblik på at planlægge møder 

 

Pkt. 17: Evaluering af mødet 

Referat: 

Punktet blev ikke nået, der var for meget på dagsordenen.  


