
1 
 

Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark                    

      

              2.11.2020 /HB/Bej 

 

 

Regionsbestyrelsesmøde onsdag den 28.10.2020, kl. 13-15.30 

 
Deltagere: Lis Jensen, Helene Benfeldt, Rikke Kruse, Helle Bruun, Louise Beck, Thomas 
Bertelsen, Lau Rosborg, Niels Fryd, Ann Louise Lunddahl, Brian Errebo-Jensen. 
 
Afbud: Steffen Bader, Rasmus Dahlstrøm (observatør for studerende) 
 
 

Dagsorden 

 
1. Underskrift af referat fra RB-møde den 02.09.2020. 

    Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.  

Der har ikke været indsigelser til referatet, så det er klar til underskrift. 

Opfølgning på mødet med overlæge Peter Thyge-Rønn. Lau orienterer om at der har været 

orientering på SU ift. Peter Thyge-Rønns anbefalinger. 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendes med den tilføjelse, at RB drøfter høring til anbefalingerne fra projektgruppen vedr. 

Danske Fysioterapeuters formelle og uformelle struktur. Det bliver et nyt pkt. 7 på dagsordenen. 

  

    

3. Generalforsamling 

Opfølgning vedr. foredragsholder til generalforsamlingen den 26. april 2021. 

Fredericia Idrætscenter er booket. 

Forslag: 

Der laves forespørgsel hos: Sanne Søndergaard (Stand up)( Lau), Jan Hellesøe 

(hjernespind)(Rikke), Jesper Bergstrøm (kropssprog)(Ann- Louise). Oplæg 1 time. 

Goodiebag – Buff med logo som gave. Rikke arbejder videre med dette. 

 

4. Deltagelse i Folkemøde på Bornholm 2021?  
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Lis arbejder videre med evt. bolig – sommerhus. 

Thomas arbejder videre med evt. færgebilletter. Onsdag den 16. juni eftermiddag, retur lørdag den 

19. juni. Billetter kan refunderes, hvis folkemødet aflyses.  

 

 

5. Mødeplan for RB-møder i 2021 

 

Der besluttes følgende datoer i 2021: 

 

Torsdag den 21.1, kl. 13 - 17.30 

Tirsdag den 02.3, kl. 09 - 17.00 (primært forberedelse af x-traordinært rep.)  

Generalforsamling den 26.4.2021. 

Torsdag den 20.5, kl. 13 - 17.30 

 

Folkemøde på Bornholm den 17-19. juni. 

Torsdag den 26.8, kl. 13-17.30 

Tirsdag den 05.10, kl. 09-17 

Tirsdag den 07.12, kl. 13- 17.30 med efterfølgende julemiddag 

 

 

6. Budgetopfølgning  

(bilag) 

Pga. corona er der flere poster, hvor der er et underforbrug. Der kan overføres penge til næste år 

og til fagfestivallen. Samlet set i region Syd ser økonomien fornuftig ud. 

Orientering fra BEJ:  

Der skal benyttes penge centralt til øget digitalisering samt opsparing i fond A. Dette jf. beslutning i 

bestyrelsen i AC. HB har derfor været med i beslutning om at slanke sekretariatet. 

 

7. høring til anbefalingerne fra projektgruppen vedr. Danske Fysioterapeuters formelle og 

uformelle struktur 

RB drøftede anbefalingerne. Helle og Bej udfylder skema til brug for kommentarer til 

anbefalingerne. Det udsendes til alle RB-medlemmer for evt. yderligere bemærkninger. 

Udfyldt skema vedhæftet . 

 

8. Sager til orientering  

Høringsmateriale fra OUH med forslag om nedlæggelse og efterfølgende decentralisering af 

Rehabiliteringsafdelingen (bilag) 

BEJ giver en mundtlig orientering om sagen og processen der er i gang. 
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Deltagere fra RB i ”Strategisk Partnerskabsdag” den 11.12.2020 klokken 12-15-30 i Middelfart. Bej 

er forhindret. Ann- Louise og Lau deltager. 

Målet med dagen er ”en dialog om rekruttering til psykiatrien på tværs af faglige 

interesseorganisationer, faglige foreninger, region og kommuner” (bilag) 

 

 
9. Eventuelt 

 

Ann Louise oplyser at foredraget om ”Søvnens betydning” har været meget populært. Der er 

venteliste. Arrangementet den 10.11 er desværre aflyst/ udsat pga. corona. Ligeledes er arr. den 

18.11 også udsat pga. corona. 

 
Medlemsmødet i februar 2021 – ”Det at arbejde i udlandet”. Kan evt. afholdes som webinar. 

Terapeuter fra Tyskland og Norge deltager som oplægsholdere. (evt. Terapeuter fra Sierra Leone 

– Lau arbejder videre med kontakt, aftales med Ann Louise) 

 

Fagfestival planlægningsgruppe nedsættes – Rikke, Lau, Lis og Ann-Louise. 

Tema: ”Er der forskel på sundhed.  Ret og ansvar.” 

Enighed om et mindre beløb som brugerbetaling. Første planlægningsmøde den 9.11. BEJ følger 

op på hvad økonomien var sidste år (Budgettet for fagfestivallen i 2019 var 150.000 kr. Et lign. 

budget er realistisk i 2021. Red.) 

 

Louise spørger ind til Ydernummer systemet. Om der er berøringsangst ift. dette. Bekymring 

omkring hvis kapitalfonde køber en større kæde af klinikker. Lau orienterer om at 

medlemsdebatten af analysen gennemføres hen over vinteren inden det ekstraordinære 

repræsentantskabsmøde. Kan tages op efterfølgende.  

 

 

Næste RB-møde den 3.12, 13-17.30 v. Kokholm. Efterfølgende julemiddag hos Rikke. 

 

 
 

 

 


