
 

Referat Regionsbestyrelsesmøde  

Den 2. december 2022 
Kl. 9.00-15.30 

Der er morgenkaffe fra 8.30. 

 

Afbud Annette Bregenov 

Trine Fischer går fra til andet møde om formiddagen. 

Netværkskonsulent Jonathan Henig deltager 9.00-11.30 

 

DAGSORDEN: 

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

Referat: 

Referent: Jette 

Ordstyrer: Marianne T 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og aftale tidsplan (5 minutter) 9.05-9.10 

Referat:  
Vi aftaler, at der sættes tid på punkterne, så tidsplanen holdes. 

 

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

Referat:   
Kort om Laust, der er ikke kommet pris. Men tidspunkt er godkendt.  

Kort præsentation af bestyrelsen for Jonathan og Tea. 

 



Pkt. 4: Studenterambassadør (30 min) 9.15-9.45 
Tea Brink deltager og giver en orientering om hvilke tanker der ligger bag ansættelser af 
Studenterambassadører på studiestederne, og dialog om hvordan regionsbestyrelsen kan samarbejde med 
disse. 

Referat:  
Der er pt udskiftning på posten som studenterambassadøren på UCN.  

Startede op i 2017, hvor der var ”test” på Metropol. Der var der bedre tilslutning til foreningen der end de 
øvrige steder. Studenterambassadørerne er sat i verden med henblik på at fastholde og øge tilstrømningen 
af medlemmerne allerede, som studerende. Tidligere har der været besøg af Regionsformænd ved start og 
slut på uddannelsen (semester orientering). Studerende ”glemmer” ofte, og derfor har de behov for at møde 
DFys flere gange.  

Der har været sparring med andre organisationer, andre steder hedder de studenterkontakter. De er ofte 
lettere at fastholde, når de kan identificere sig med en anden studerende.  

Undersøgelser viser, at mails og Corpus har ikke den store effekt, medmindre der er en god overskrift på 
artiklerne. 

Studenterambassadørerne har adgang til interne sider eks. Facebook og andre informationskanaler. De 
bruger det til at dele målrettet materiale, eks. information om forsikringsfordelen lige, inden de studerende 
skal i praktik. Senere på uddannelsen er det eks. hvordan man navigerer på fysio.dk, ift. måleredskaber, 
derudover reklamere for f.eks. regionale arrangementer, der har den fordel, at de er gratis og geografisk let 
at kommet til. 

Det er vigtigt, at de studerende ved, at vi eksisterer. Så vi skal være synlige, og der skal være kendskab til 
DFys. Det skal både være de kontante fordele og forsikringsmæssige fordele, herefter er det foreningens 
opgave at sikre, at de ved nok om foreningen til at vide, hvad de ”går glip af”, hvis de melder sig ud.  

Studenterambassadørerne holder oplæg i starten 1. og 2. semester, 3. semester (måleredskaber og test), 
igen i 5. semester (Her er DSA også med), samt ved afslutning. De har en del merchandise med til deres 
oplæg. De er ret selvkørende, men kan også bruges specifikt eks. studiedagen til fagkongressen.  

Pt. er de til stede på 7 ud af 10 fysioterapeutuddannelser.  
Ny på UCN fra 1/11 er Jonas. Er der 2. så kan og skal de dække hinanden ind ved praktikker, og kan sparre 
om deres indsatser/oplæg. De er ansat 5 timer om måneden, dog har de mulighed for at regulere, så de kan 
bruge mere tid ved studiestart eller lign. De samles pt. 1 gang om året fysisk, gerne i slut august inden 
studiestart.  

De har en aktivitetsplan, de skal udfylde. De skal også have en god relation til studiested, undervisere og 
sekretærer. Der er forsøgt instagram ”take over”, med god succes, men det kræver en del af 
studenterambassadøren.  

Hvad må vi, som RB bruge dem til? 

De er ikke politikere, men vi må gerne bruge dem, f.eks. til at udbrede viden om regionsbestyrelsens 
arrangementer. I Syd har de været inviteret til dialogmøde med regionsbestyrelsen. 

RB: Vi oplever, der ikke kommer studerende til arrangementer, det er svært for os at vide, hvor meget de 
deler. Gitte må gerne give besked til Jonas, når der er et arrangement. Vi vender, at det kan være aktuelt, at 
man får de kliniske vejleder med i at facilitere netværket mellem de studerende og Dfys/andre 
fysioterapeuter.  

Hvad bliver der gjort for at få koblet flere på? Der spørges ind til, hvad man har gjort for at få ansat Jonas? 
De har jobopslag oppe, ofte fortæller de studerende, at de gerne vil have jobbet for at få kendskab til 
uddannelse og fag, og det kan være at blive bedre til at holde oplæg. Det fungerer rigtig godt, hvis de også 



er introvejledere. 
 

Der spørges ind til om vi -som RB- rammer de rigtige ”kanaler”, ift. hvor de studerende er? 

Må vi betale dem for at gøre mere? – Det vides pt. Ikke.  

Gitte går i dialog med nystartet studenterambassadør på UCN, for at aftale et ”hilse på møde”. Jonathan vil 
gerne deltage.  

 

Pkt. 5: Nål og skål arrangement for dimittender (30 min) 9.45-10.15 

Referat:  
Punktet tager 15 min 

Gitte fortæller om, hvor langt hun er kommet med det. Der ser ud til at være 57 medlemmer, der dimitterer i 
januar 2023. Gitte har fået mange idéer til, hvordan vi kan gøre det af en medarbejder i sekretariatet. Gitte 
har skåret ned på idéerne, og tilpasset det Regionens økonomi og muligheder. 

 
Der er mulighed for at de må invitere 1 hver (i alt 115). 
Tidspunkt: 2. februar kl. 19-21.  
Indhold: Gitte fortæller om DFys, En fra bestyrelsen ift. det politiske arbejde, Jonathan fortæller om 
muligheden for netværksdannelse. Da Jette ikke kan deltage og informere om det at være aktiv i et Fagligt 
selskab, aftaler vi, at Gitte kontakter DSF ift. at få en LOKAL fra et selskab, til af informere om de faglige 
muligheder der er via et selskab og DSA. Der gives IKKE honorar for at komme på dagen. 

Jonathan og Gitte løber videre med det praktiske for dagen. 

 

Pkt. 6: SOME (15 minutter) 10.15-10.30 
På Regionskonferencen blev det aftalt, at der skal laves en strategi for sociale medier.  
Dialog om Facebook opslag, og debat om de skal laves en Instagram profil osv.  

Referat: 
På Facebook har der siden regionskonferencen været 16 opslag, der er ca. 300, som ser opslagene.  
Regionsbestyrelsen har været flittige til at like, tagge, kommentere og dele. 

Jonathan har adgang til vores profil samt har sin egen, netværkskonsulent Nord/Midt side.  
Jonathan Henig Danske Fysioterapeuter  

Det er meget forskelligt, hvad vi oplever. Vi aftaler, at vi starter med at tagge personer og steder. Vi snakker 
om, der er en SOME-strategi central fra, som vi med fordel kan begå os efter.  

Er der bedre med Linkede In? Det er eks. det, som UCN bruger.  
Gitte har en privat profil, men der er ikke en DFys Nordjylland profil. 
Jonathan har en DFys netværkskonsulent profil.  

En opgave med SOME, ligger meget på den person, som skal lægge op på mediet. Vi aftaler, at det derfor 
er Gitte, der bestemmer, hvad vi gør ift. SOME. Gitte går ind for at fortsætte med fokus på Facebook, 
medmindre der kommer en SOME-strategi centralt fra. 

Derudover bidrager Jonathan ind i debatten, hvad der er det rette medie at arbejde på for at nå bedst muligt 
ud til medlemmerne, både ift. fastholdelse og nye medlemmer.  



 

Pause 10.30-10.40 

 

Pkt. 7: netværkskonsulent Jonathan Henig (15 minutter) 10.40-10.55 
Jonathan deltaget på mødet, og præsenterer sig selv, og sine planer for funktionen.  

Referat:  

Jonathan præsenterer sig selv og sin baggrund. 
Det er et mål, at der skabes flere aktiviteter ift. at kunne skabe netværk. Der er sat gang i et netværk i 
psykiatrien, de får 3 gange, og derefter skal det køre medlemsdrevet, der er sat gang i det i alle regioner. 
Der har været et møde i netværket for børn, møde mellem Thy/Mors terapeuterne og mange konferencer 
mv. 

De har nogle programmer til at styre: Hvilke netværk er der, hvem er tovholder, hvornår har der været sidste 
møde, og hvornår skal der være kontakt til netværket igen. 

Der forslås et netværk for dimittender, Jonathan må gerne tage fat i Jette ift. at skabe et nordjysk bassin 
netværk, det kunne evt. være 1 gang årligt første fredag i september, så man kan altid ved det, hvornår det 
er, også hvis bassinopgaven skifter hænder.  
Der er også et forslag om et nordjysk rygnetværk.  

Thy/Mors geografisk møde. Generelt god tilslutning til arrangementet på tværs af 
arbejdsmarkedstilhørsforhold.  

Dialog om udfordringen, som nogle hører, at små faglige selskaber er bekymrede for: 
Hvornår skal det være et netværk, hvornår skal man melde sig ind i et fagligt selskab? 
Man kan være med i et netværk uden at være med i et selskab. Men det vil være glædeligt, hvis netværk kan 
skabe større interesse og flere medlemmer til faglige selskaber.  Det er også vigtigt, at selskaberne er med til 
at skabe rammerne for, hvad de kan tilbyde ud over det lokale/regionale netværk. 
Centrale faglige selskaber kan have lange transporttid til møder, lokale netværk har ikke denne udfordring.  

 

Pkt. 8: Generalforsamling den 27. april (30 minutter) 10.55-11.25 
Henriette Søe deltager for at informere om Skriftlig beretning plan, model osv.   
Lokale A, B, C er booket på Sofiendalsvej 
Jubilarer inviteres personligt, så de kan få udleveret deres jubilæums-emblem.  
Netværkskonsulent deltager, holder oplæg om funktionen og muligheder 

Referat:  
Henriette Søe (pressechef) fortæller, om den nye plan om skriftlig beretning, model mv for 
generalforsamlingen.  

Tidligere har det være en tungere sag. Nu bliver det mere grafisk baseret, det bliver samme model som til 
Repræsentantskabet. Dog kan vi få indhold med kortere tekster med ”det, vi har opnået” siden sidste 
generalforsamling. Vi har forsat mulighed for længere tekster, hvis det er det, vi ønsker.  

Henriette fortæller, at den mundtlige beretning kan være omkring de fremadrettede planer, og det der er 
planlagt af den siddende regionsbestyrelse og de 5 pejlemærker, som er centralt bestemt.  
Regionsbestyrelsen mener, at også politiske indsatser skal nævnes, både gamle og nye, og her kan den nye 
regionsbestyrelse selv beslutte den vej, de ønsker at gå. Henriette fremlægger planer om at deltage på 
Folkemødet, da det er politisk læring og interessevaretagelse.  



Regionsformand skal være tovholder på at samle op på hvilke emner, der er relevant at få med i 
beretningen, og hvor information om dette findes. Herefter interview med journalisten, som så udarbejder en 
beretning.  

Der ligger allerede en tidsplan for, hvad vi skal nå hvornår:  

• Regionsformand/regionsbestyrelse laver en liste over emner ved hjælp af hukommelse, FB, referater 
mv. Deadline er den 31. januar 2023 

• Formand eller den/de, bestyrelsen beslutter bliver interviewet af journalist Miriam Katz 

• Miriam laver på baggrund af materiale og interview et manus til grafikerne 

• Regionsformand/regionsbestyrelse hjælper med at samle billeder 

• Henriette koordinerer opsætning og sørger for endelig godkendelse fra Regionsbestyrelse og 
Regionsformand 

• OBS: Nogle artikler kan gå igen mellem regioner 

Gitte påpeger, at det er et stort arbejde at samle emnerne sammen. Det aftales, at vi frikøber et 
regionsbestyrelsesmedlem til at hjælpe Gitte med at samle emnerne. Hvorefter vi enten ved at rundsende 
udkastet eller et Teams møde vil få Regionsbestyrelsens input og kommentarer. 

Det skal fremgå af den skriftlige beretning, hvem der har siddet i bestyrelsen, og hvem der genopstiller. 

Til selve afholdelse af Generalforsamlingen. 

Vi har aftalt, at jubilarer skal inviteres personligt, og de skal have udleveret deres jubilæums nåle på 
generalforsamlingen.  
Status er, at ca. 44 skal inviteres særskilt i anledning af deres 25-,40- og 50- års jubilæum. 

 

Pkt. 9: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner (10 minutter)11.25-11.35 

Referat:  

Efter RB-mødet d. 6. oktober dimittend opkald. Opsamling efterfølgende var en fornemmelse af, at flere var i 

job, eller tæt på at have landet et job.  

DSA-statistik oktober 2022 viser at der er en faldende ledighedsprocent, men nord har stadig højest i DK. 

Nordjylland      3,25% ledighedsberørte = 46 ledighedsberørte fysioterapeuter 

På landsplan    2,5% ledighedsberørte = 330 ledighedsberørte fysioterapeuter 

Gitte har hørt, at der steder på Sjælland og Hovedstaden, hvor det kan være svært at rekruttere. 

I september deltog GN og nogle TR på temadag i Aalborg kommune Senior og Omsorg om Rekruttering og 

fastholdelse. Gitte gentog mange gange, brug fysioterapeuter klogt, ansæt fysioterapeuter til at rehabilitere 

frem for reelle pleje opgaver. 

Den fysioterapeutiske faggruppe er ikke stor nok til, at vi kan udfylde de stillinger, hvor kommunerne mangler 

sygeplejersker og SOSU. Ansæt fysioterapeuter til at rehabilitere, så der kan spares på plejeressourcerne. 

Det er vigtigt, at der er fokus på livskvalitet. Gitte har påpeget, at hvis fysioterapeuter ansættes i 

plejestillinger, så risikerer arbejdsgiverne svingdørsstillinger. 

Nu er der kommet Indsatskatalog fra Aalborg kommune, med mulighed for at sende høringssvar på deres 

forslag til indsatser. Gitte/DFys og ergoterapeuternes regionsformand har begge sendt høringssvar, især på 

dette forslag i indsatskataloget.  

”-Projekt med efteruddannelse af ergo- og fysioterapeuter med fokus på hverdagsrehabilitering, hvor ergo- 



og fysioterapeuter tilbydes efteruddannelse i løsning af pleje- og omsorgsopgaver med henblik på 

ansættelse på plejehjem, hvor de indgår som en del af vagtplanen med et særligt fokus på 

hverdagsrehabilitering.” 

Der står hverdagsrehabilitering i projektet, men der står også efteruddanne til løsning af pleje-og 

omsorgsopgaver og indgå i vagtplan. Hverdagsrehabilitering fint og en god investering. 

Det dagligt at indgå i planlagte plejeopgaver, kræver en del for at få succes. Der skal være stort fokus på 

ekstra tid i fysioterapeuters tidsplan for at kunne levere rehabilitering og ikke bare udføre plejeopgaver på 

lige fod med andre faggrupper. Det er vigtigt, at Aalborg kommune har fokus på rehabilitering. 

Tina L er ansat, som projektleder af tiltaget. Start 1. december. 

  

Informer at Per Larsen og fysioterapeut Lotte havde indlæg i nyheder op til Folketingsvalg 

https://www.tv2nord.dk/folketingsvalg-2022/lotte-vil-gaa-fra-fysioterapeut-til-sygeplejerske-hun-burde-ikke-

starte-fra-scratch 

Gitte har tidligere været i dialog med fysioterapeuten. DFys kommer ikke til at gøre en aktiv indsats for, at 

fysioterapeuter uddanner sig ud af professionen. 

 

Siden sidst har Gitte har deltaget på lederkonference, TR-konference og FTR-konference. Det har været 

skønt at have en masse medlemskontakt, det giver en masse læring og gode oplevelser.  

Gitte har hilst på Theresa Berg, MF for SF. Hun havde en god snak, og har informeret sekretariat om, at 

Theresa meget gerne samarbejder med os. Gitte har bedt sekretariat om at klæde Theresa på, i forhold til 

vores profession. 

Fysio- og ergoterapiafdelingens Forsknings og udviklingsdag. Spændende dag kun for deres egne ansatte, 

der var bl.a. oplæg om afsnitsterapeuter, der deltog ca. 180 terapeuter. 

  

På §62 Vederlagsfri ser ud til, at økonomirammen overskrides. Derfor opfordrer DFys medlemmerne til at 

lukke ned i en periode udover juleferien. Dette for at udvise respekt for overenskomsten. Derudover vil et 

merforbrug betyde honorarnedsættelse i praksis.  

Væksten af nye patienter er større, end rammen tillader.  

De patienter, der får Vederlagsfri fysioterapi, får færre behandlinger pr patient end tidligere år, alligevel er 

der for stor vækst i forbruget af Vederlagsfri fysioterapi, fordi der er mange nye patienter, der benytter sig af 

ordningen.  

Der gives færre behandlinger pr. patient i gennemsnit end tidligere, men der tilgår flere nye patienter til 

ordningen, end den økonomiske ramme tillader. 

DFys er i dialog med medlemmerne, pressen er interesseret, og patientforeninger presser på for, at deres 

patienter får behandling. Det er vigtigt, at patienterne opfordres til at gøre opmærksom på problemet. 

Patienter har mulighed for at forsætte deres behandling, dog med FULD egen betaling. 

Der spørges ind til, om der er tænkt på de kommuner, som selv har et vederlagsfrit tilbud. 

Gitte bringer ind i sekretariatet, at de skal forberede sig på dialog med denne medlemsgruppe.  

 

Pkt. 10: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Marianne Bøgelund)  
(10 minutter) 11.35-11.45  
https://rn.dk/sundhed/til-sundhedsfaglige-og-samarbejdspartnere/sundhedsfaglige-raad-og-
udvalg/samarbejdsudvalg-for-fysioterapi 

https://www.tv2nord.dk/folketingsvalg-2022/lotte-vil-gaa-fra-fysioterapeut-til-sygeplejerske-hun-burde-ikke-starte-fra-scratch
https://www.tv2nord.dk/folketingsvalg-2022/lotte-vil-gaa-fra-fysioterapeut-til-sygeplejerske-hun-burde-ikke-starte-fra-scratch
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


Referat:  
Der har ikke været møde siden sidst 

 

 

Pkt. 11: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Trine Fischer og Marianne Trudslev)  
(10 minutter) 11.45-11.55 
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden. Eventuelt nyt fra Region Nordjyllands 
Hovedudvalg (Annette Bregenov). 

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

Untitled Page (rn.dk) 

Referat:  
Sidste gang var der oplæg om: Barsels loven, det var Karen Fischer fra sekretariatet som var oplægsholder. 
OBS Hun stopper til foråret.  

Der spørges om tilskud til forårsaktivitet for regionens tillidsrepræsentanter. . 
 -Der gives tilskud i samme størrelsesorden som sidste gang. 

Helge deltager på TR møde den 24. januar. Emnet er kravs indsamling til OK 2024. 

Der er planlagt geografiske kravs indsamlingsmøder  
Thisted den 21. februar 2023 
Frederikshavn den 22. februar 2023 

Region Nordjyllands Hovedudvalg: 

Sygehuset er forsat Coronaramt økonomisk. Der er fokus på sikker og stabil drift. 
Der arbejdes forsat med det næresundhedsvæsen og herunder nærhospitalerne. 
ITOP-midler, kan søges mhp. At bedre trivsel på arbejdspladsen og der anslås at være en pulje på 4 mio. i 
2023. 

 

Frokost 12.00-12.45 

 

Pkt. 12: Politisk opgavevaretagelse (15 minutter) 12.45-13.00 
Bla. status fra politisk gruppe (aftalt på RB møde oktober 2021) 

Referat: 
 Fys på skadestuen 
Grønt lys fra Hanne Brusgaard til at få Jan Kjærgaard og Thorvaldur med til møde med Mads Duedahl  
Gitte har kontaktet Mads og sekretær og ønsket møde i januar. Det håber vi på lykkes, mens Mads kan 
huske snakken. FTR Camilla Pedersen er også med i planlægningen.  

Ift. Amputationssagen, se forrige referat. 
Der er kommet fyldig tilbagemelding fra Mads Duedahl. Glædeligt. Regionen har haft sat Lars Lejbølle på 
opgaven med at afdække aktuelt tilbud og optimere dette.  
Lars er informeret om Skadestuetiltag. 

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://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocmeetingall.aspx?id=7944


Der arbejdes videre med ift. at komme ud og tale med Vesthimmerlands sundhedsudvalg.  

 
 

Pkt. 13: Arrangementer (Trine Fischer, Lise Stensgaard og Marianne Trudslev)  
(15 minutter) 13.00-13.15 
Marianne Trudslev har planlagt albue arrangement den 24. januar 

Referat:  
Afholdt:  
24. oktober medlemsmøde før REP 22. 8 fra RB og derudover 5. 
7.  november praktiserende med ydernummers årsmøde. 28 tilmeldt 
21.  november børneterapeutmøde. 37 fysioterapeuter og 23 ergoterapeuter tilmeldt 
24. november netværksmøde psykiatri. Arrangeret af Netværkskonsulenter 
24.nov. Thy-Mors geografisk netværksmøde. Mette Kjærulf havde arrangeret. 37 tilmeldt 

Planlagt: 
Albue arrangement 24. januar 
Nål og skål 2/2. Kun for dimittender januar 2023 
Lise arbejder på et ACL-arrangement i februar. 

Forespørgsel: 
Skulderoperationer – alloplastikker. Marianne Trudslev arbejder videre med dette. 

 

Pkt. 14: Budget opfølgning 3. kvartal 2022 og budget 2023 og 2024. (15 minutter) 13.15-13.30 

Gitte har lavet udkast til budget 2023 og 2024. Disse er opjusteret med forventede udgiftsændringer.  

Budgetter justeres når det endelige regionstilskud og overførsel fra året før er kendte. På 

generalforsamlingen i april 2023 skal budgetter for de to år fremlægges. 

Der er ikke i budget udkastet afsat midler til næstformand eller anden løsningsmodel, der kan findes midler til 

dette, når størrelsen på hvad der kan overføres fra 2022 kendes. 

Budget opfølgning 3. kvartal 2022.  

Der er forbrugt 53% af årets midler. Regionstilskuddet er på 380.673kr, derudover har regionen fået overført 

247.121kr fra 2021.  

Bilag 1: Budgetudkast 2023 
Bilag 2: Budgetudkast 2024 
Bilag 3: Budgetopfølgning Nordjylland 3. kvartal 2022 

Referat: 

Budgetopfølgning 
Der er forbrugt 53% af årets midler, hvis det overførte beløb fra 2021 regnes med, så er der brugt 31% af 
årets midler, der skal dog også trækkes 50.000kr til netværksaktiviteter.  

Så der er penge at overføre til 2023. Et forsigtigt skøn er, at der er kan overføres ca.300.000kr. Det er svært 
at sige på nuværende tidspunkt, da flere kommuner først sender afregninger for frikøb i december.  

I forbindelse med beslutningen om Netværkskonsulenter, så blev det aftalt, at alle uforbrugte midler kan 
overføres mellem årene. Regionerne har også udgift til jubilæumsfejring, som vi ikke har fået øgede midler til 
afholdelse af.  



 
Budget-udkast 2023 
Der er taget højde for øget husleje til regionskontoret.  
Folkemøde, der er pt afsat 37.000 kr. af til det. Det skal ses som politisk læring og interessevaretagelse. I 
den forbindelse er det aftalt, at man få frikøb torsdag. Onsdag, fredag og lørdag er for egen regning. Ift. 
forplejning betaler regionbestyrelsen halvpension, der sendes max. 5 personer afsted.  
Regionen betaler flybilletter med mulighed for at ændre navn. Dette er nødvendigt, da der skal afholdes 
generalforsamling med nyvalg til regionsbestyrelsen mellem flybilletter, købes og Folkemødet afholdes,  
Dette skriver Gitte ind i budgettet. 

DFys kan på sigt overveje, at regionerne skal repræsentere hele DFys, og ikke kun regionen. Der kommer et 
forslag om, at det kan gå på skift mellem regionerne at repræsentere DFys, for at sætte udgifterne til det 
ned. HB er ikke en del af planlægningen af at regionsbestyrelser deltager, regionsbestyrelsen i Nordjylland 
kunne ønske, at det er relevant.  

Netværkskonsulenten opgaver/aktiviteter, der er afsat 50.000 kr. Samme beløb i alle regioner.  

Der er økonomi til at igangsætte ekstra tiltag via frikøb af regionsbestyrelsesmedlemmer. (nogle af de penge 
vi ofte har overført) 

Regionsbestyrelsen ser budgettet igen, når regnskab 2022 er kendt, og det er indskrevet, hvor meget der 
kan overføres til 2023. Budgettet skal fremvises på generalforsamlingen 27. april 2023. 

Budget-udkast 2024 
Der er taget udgangspunkt i budgetudkastet for 2024, dog uden budgetmidler til generalforsamling og 
Folkemøde.  

Regionsbestyrelsen ser budgetudkastet inden generalforsamlingen 27. april 20023.  

 

Pkt. 15: Årshjul (20 minutter)13.30-13.50 
Anne Kirstine, Marianne T og Gitte har lavet et udkast til et årshjul. Dette fremlægges til kommentering  

Bilag 4: Årshjul 

Referat:  
Bilaget gennemgås og suppleres med opgaver. 

Det aftales, at Årshjulet sættes på det sidste møde hvert år.  

 

Pkt. 16: Opfølgning på REP 22 (30 minutter) 13.50-14.20 
Referatet fra Repræsentantskab 2022  

SPR_019222111415020 (fysio.dk) 

Referat:  
Regionens forslag gennemgås og repræsentanterne fortalte om deres oplevelser.  

 

Pause 14.20-14.30 

 

https://www.fysio.dk/globalassets/documents/organisation/reprasentantskabet/rep2022/referat-reprasentantskab-2022.pdf


Pkt. 17: Model for afprøvning af opgavefordeling i foråret 2023, måske konstituere en næstformand.  
(30 minutter) 14.30-15.00 
Dialog om hvordan, hvilke opgaver der kan løses, om der er nogen i bestyrelsen der er interesseret i at byde 
ind på opgaver, hvilken økonomi der skal afsættes til det.         

Referat:  
Det vurderes, at der er økonomi til at frikøbe regionsbestyrelsen til at løse opgaver.  

Der kan være hjælp af forskellige art, enten en ”sekretærhjælp/bistand” eller ”arrangementshjælp/ansvarlig”. 
Det er vigtigt, at Gittes viden bliver delt ud, så det ikke er så sårbart.  

Aktuelt tænkes der ikke Næstforperson, da ingen er interesserede i rollen. Hvis dette er i spil, så skal denne 
løse politiske opgaver i samspil og koordineret med formanden.  
Det er vigtigt, at man har debatten om Næstforperson efter hver generalforsamling, hvor der kan være stor 
udskiftning.  

Det opleves som om, at hvis udvalgene bliver for store, så kan der går ting tabt, da ”andre” har nok noget i 
gang, og så bliver det i sidste ende til mindre.  

Der lægges stor vægt på, at det skal være en reel hjælp, herunder også hvis der vælges en 
studentermedhjælper. Vi ender på, at det primært er to emner, der skal hjælpes med enten arrangementer 
(lige fra at arrangere til at tage opvasken) eller politisk. Det skal altid være defineret opgaver, og afregning 
skal være aftalt, når bestyrelsen tager opgaver. 

Kan det være en fordel, at vi andre kender til Gitte arbejdsplan? 

Vi aftaler: 
Jette hjælper Gitte ift. punktet om årsberetning. 
Arrangementsgruppen skal selv bestille lokaler og mad på Sofiensdalsvej, der findes en afklaring i løbet 
dagen på, om de skal være færre i gruppen.  
Politisk gruppe kan ved behov udpege en enkelt person til en opgave. 
 

Pkt. 18: EVT. (10 minutter)15.00-15.10 

Referat:  
En af bestyrelsesmedlemmerne fortæller om en sag, som der sparres på i fortrolighed.  

Mette Kjærulff er valgt til hovedbestyrelsen i DSA. 

 

Pkt. 19: Planlægning af næste møder (15 minutter) 15.10-15.25 
Dato: den 16. februar 8.30-15.30 
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3 
Dagsorden punkter:  
1. Laust Høgedal deltager. Emnet er medlemsrekruttering og tilknytning.  
2. Generalforsamling 27. april. Planlægning af denne og den skriftlige og mundtlige beretning. Afklare hvem 
der genopstiller.  
3. Deltagelse Folkemøde 2023 
4. Status fra Netværkskonsulent 

Dato: den 17. april 8.30-15.30 
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3 
Dagsorden punkter:  
1. Generalforsamlingen den 27. april 



2. Status af Jonathan/Netværkskonsulent og evt. Studenterambassadøren.  
3. Dimittend opkald, til dem som ikke deltager i Nål og Skål. 

Dato: den 1. juni 8.30-15.30 
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3 
Dagsordenpunkter:  
1.Velkommen til ny bestyrelse  
2. Opfølgning på Generalforsamling evaluering, 
3. Forretningsorden 
4. Konstituering 
5. Strategien for arbejdet fremadrettet både lokalt og centralt fra. Ud fra DFys pejlemærker og MWB. 
6. Evt. forslag: oplæg om Faglighed i fysioterapi kan inspirere til kommende pejlemærker for bestyrelsens 
arbejde, oplæg af Gurli Petersen eller Sofie Tolstrup. 
7. Folkemødet 
8. Status Netværkskonsulent 

Der skal planlægges to møder i efteråret 2023 

Referat: 

Vi aftaler: 
25. august 2023 Fortsætte strategiarbejdet. 
2. oktober 2023. 
1. december 2023 med efterfølgende julefrokost -Punkt: Gennemgå årshjulet for 2023 og fremadrettet for 
2024 

Gitte booker lokaler på Sofiendalsvej og indkalder via kalenderinvitation. 

Obs Dialogmøde og Regionkonferencen. Få det tilpasset til dagsordnerne alt efter datoerne.  
 

Pkt. 20: Evaluering af mødet (5 minutter) 15.25-15.30 

Referat:  

Fint møde, det fungerede at have et ur til at ringe, så tidsplanen bedre blev overholdt.  


