
Referat fra Regionsgeneralforsamling Sjælland, den 7. april 2021 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. Regionsbestyrelsen foreslår Peter Butty 
2. Valg af referent. Regionsbestyrelsen foreslår Jeanette Fischer, Radiograf Rådet 
3. Valg af stemmetællere. Regionsbestyrelsen foreslår Troels Jeppesen og Shady Khalil, Radiograf 
Rådet   
4. Godkendelse af dagsorden  
5. Regionsbestyrelsens beretning  
6. Fremlæggelse af regionens regnskab  
7. Indkomne forslag  
8. Valg af regionsformand 
9. Valg af regionsnæstformand 
10. Valg af 5 regionsbestyrelsesmedlemmer  
11. Valg af suppleanter til regionsbestyrelsen  
12. Valg af delegerede, jf. § 15, stk. 6 
13. Valg af suppleanter for delegerede  
14. Evt. 
 
 
Peter Butty bød velkommen til den virtuelle regionsgeneralforsamling. Der er 32 tilmeldte inkl. sekretariat. 
Peter Butty forklarede herefter hvordan generalforsamlingens spilleregler var, herunder raise hand m.m. 
Troels Jeppesen overtog og forklarede om valgsystemet, fuldmagter m.m. Der blev foretaget et testvalg. 
Der er 21 stemmeberettiget. Peter Butty fortalte om Radiograf Rådets nye sekretariatschef Christian Strøm, 
som herefter fik ordet for en kort præsentation. Dernæst gik Peter Butty videre til dagsorden og fremlagde 
regionens beretning, punkt 5. 
 
 

1. Valg af dirigent,  
Peter Butty blev valgt.  
 
2. Valg af referent  
Jeanette Fischer blev valgt 
 
3. Valg af stemmetællere  
Troels Jeppesen og Shady Khalil blev valgt.  
 
4. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt. 
 
5. Regionsbestyrelsens beretning   
Peter Butty fremlagde beretningen:                                                                                                               
 



Sidste regionsgeneralforsamling var d. 13. marts 2018, som blev afholdt på 15. etage på Næstved 
sygehus. Det var dengang man kunne mødes. Flere fra den daværende bestyrelse fortsatte ind   i 
den nye inklusiv undertegnede, men der kom også 2 nye til: Nadja Christensen og Charlotte 
Simony Pedersen.                                                                                                                                                 
Regionsbestyrelsens arbejde var i starten meget fokuseret på hjemmesiden og de sociale medier. 
Vi havde i den forbindelse Troels på besøg i Nykøbing F. Desværre havde hjemmesiden start 
vanskeligheder og det endte med, at den besluttede plan, aldrig blev ført ud i          virkeligheden heller 
ikke udbredelsen på de sociale medier.                                                                                                         
 
Kan en regionsformand være kæreste med en af Radiograf Rådets ansatte? Denne problemstilling 
kom desværre til at fylde rigtig meget i regionens arbejde og det førte desværre til, at daværende 
formand for Region Sjælland, Kit Heinze, i foråret 2020 trådte ud som HB-medlem og 
undertegnede kom til i stedet. Aftalen blev, at Kit fortsatte som Regionsformand og undertegnede, 
daværende Næstformand, overtog ved deltagelsen i HB- møderne indtil næste Regions 
generalforsamling, medmindre der blev fundet en anden løsning. Imidlertid valgte Kit Heinze i 
efteråret 2020 at flytte arbejdsplads til Region Hovedstaden og trådte derfor tilbage som formand. 
Undertegnede blev derfor formand for radiograferne i Region Sjælland. Ligeledes trådte 
daværende suppleant Stine Jensen ind som bestyrelsesmedlem i regionen. I min tid som HB-
medlem og formand for region Sjælland, har ansættelsen af sekretariatschefen fyldt en del, 
herunder hvilke behov/opgaver vi mente en kommende sekretariatschef evt. skulle udføre. Det har 
i den forbindelse for mig som Regionsformand og HB-medlem været vigtigt, at beslutninger i HB 
ikke blev truffet på et for spinkelt datagrundlag og uden at den øvrige regionsbestyrelse blev hørt. 
Ligeledes har alle beslutningerne op til Radiograf Rådets kongres fyldt en del. Dels omkring den 
nye struktur, hvor vi kæmpede for en så smal hovedbestyrelse som mulig, men vigtigst - ens 
stemmevægt uanset region, hvilket vi opnåede med den vedtagne beslutning på kongressen i år. 
Køb af formandslejlighed har den afgående bestyrelse været enig i fra starten. Afsættelse af tid til 
formandsopgaver har for mig ikke altid været lige nemt dels pga. mit job og dels pga. privatlivet, 
men det er heldigvis lykkedes i det omfang, det var nødvendigt. Det har primært været arbejdet 
omkring tillidsmændene og FH arbejdet, der ikke har været plads til, hvilket jeg håber, vil være 
muligt for den nye formand. Regionsbestyrelsen i Region Sjælland har altid brugt meget energi på 
arrangementer, hvilket blev til tre arrangementer i 2018 og et enkelt i 2019:  
 
Maj 18 Paintball, Mogenstrup  
Juni 18 Svæveflyvning, Rønnede 
 Sept. 18 Go-cart, Marienlyst 
Aug. 19 Bryggeribesøg, Næstved 
 
Covid-19 var desværre en stopklods for arrangementer i 2020. Alligevel lykkedes det at 
gennemføre et familiearrangement: 
 
Sept. 20 Put & Take Sø, Falster 
 
Tilbagemeldingen på arrangementerne har alle været meget positive. Efterspørgslen for faglige 
arrangementer har dog været stor, men af mange årsager, er det ikke lykkedes i denne valgperiode.  
 



Som det kan ses på arrangementernes geografiske placering, er de alle placeret i den sydlige del i 
regionen, hvilket nok primært skyldes regionbestyrelsesmedlemmernes geografiske tilknytning. 
Selvom vi som bestyrelse altid har prøvet at tænke hele regionen med, er det i denne periode ikke 
lykkedes med at fordele arrangementerne ligeligt rent geografisk.  
Jeg håber, dette vil lykkedes for den kommende bestyrelse og jeg kan i den forbindelse kun 
opfordre den nye bestyrelse til at lykkes med 2-3 arrangementer om året, så fagforeningen for alle 
regionens medlemmer vil være synlig.  
 
Som afgående formand vil jeg sige stor tak til de øvrige regionsbestyrelsesmedlemmer og for det 
arbejde og de diskussioner og idéer de er kommet med.  
 
Peter Butty, Afgående formand for radiograferne i Region Sjælland 
  
Karina Frølich spurgte til de problematikker, der sker i deres område længere nordpå? Hun synes 
ikke, hun bliver informeret og aner derfor ikke hvad der sker. Det har knebet med at føle sig som 
en del af flokken. Peter Butty svarede, at der ikke været nogen med i bestyrelsen fra hverken 
Køge, Roskilde eller Holbæk, hvilket har sat sine begrænsninger. I sin tid som formand har Peter 
Butty ikke kunne nå ud til de øvrige pga. tidsmangel. Dette meldte han også ud fra starten. Peter 
Butty spurgte, hvad Karina Frølich mener med problematikker? Hertil svarede Karina Frølich, at 
der må have været en masse lokale ting at forholde sig til bl.a. samarbejde med DSR og FH-
gruppen. Karina Frølich ønskede information herom.   
Peter Butty har ikke påtaget sig de roller, da han ikke er TR, men Helle Hegelund har været afsted 
ifm. FH og oplyste i den forbindelse, at hun har deltaget i et stiftende møde. Helle Hegelund har 
sendt information ud til regionens tillidsrepræsentanter, med undtagelse af Karina Frølich, da der 
var problemer med mailen. Helle Hegelund har meddelt DSR, at de ønsker plads i regionsdelen. 
Katja Svanevig Dornsø er meldt ind i FH region Sjælland.  
 
Beretningen blev herefter vedtaget. 
 
Herefter fremlagde Peter Butty regionens regnskab for 2018-2020. 
 
6. Fremlæggelse af regionens regnskab  
Regionsbestyrelsen har været gode til at overholde budgettet. I år 2018 var overskuddet 37.000 
kr. og i år 2019 var det på 28.000 kr. I år 2020 var overskuddet på 135.000 kr. hvilket til dels 
skyldes, at der er overført et overskud fra 2019 samt manglende arrangementer grundet Covid-19. 
Peter Butty har heller ikke brugt meget i honorar, da han ikke har kunne lægge så meget tid i 
arbejdet. Det er beklageligt, men det har ikke kunne være anderledes i 2020 grundet situationen. 
Karina Frølich spørger, hvad budgettet er på i alt og hvad midlerne er brugt til? Peter Butty 
svarede, at det samlede budget er på ca. 160.000 kr. og bl.a. er brugt til arrangementer, formands- 
og bestyrelseshonorarer og fortæring under bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøderne ligger om 
aftenen, hvorfor man har besluttet, at der tilbydes fortæring.   
 
Charlotte Graungaard Falkvard oplyste, at regionen er tildelt 44 frikøbsdage (honorar) samt en 
aktivitetspulje. Aktivitetspuljen kan aktiviseres til hvad som helst, også frikøb, men frikøbspuljen 
kan kun benyttes til frikøb. Normalt kan der ikke overføres 50% af et overskud i et kongresår, som 



der normalt kan imellem kongresårerne, men der er denne gang gjort en undtagelse grundet 
Covid-19. I øvrigt er der også brugt penge til merchandise.  
 

Regionens regnskaber for alle tre år blev vedtaget. 
 
7. Indkomne forslag. 
Ingen forslag modtaget. 
 
8. Valg af regionsformand 
Der er modtaget 2 mails til posten som regionsformand, Katja Svanevig Dornsø og Helle Hegelund.  
Christian Gøttsch Hansen offentliggjorde, at der har været en stemmedeltagelse på 92 stemmer, 
hvilket svarer til ca. 42,4 % af alle stemmer i regionen. Ud af dem har Katja Svanevig Dornsø fået 
66 %, hvilket gør Katja Svanevig Dornsø til ny formand for region Sjælland.  
 
9. Valg af regionsnæstformand 
Der er ingen kandidater til posten som næstformand. Christian Gøttsch Hansen og Peter Butty 
informerede om den nye beslutning omkring HB-sammensætningen, som blev vedtaget ved 
kongressen, at det både er regionsformanden og regionsnæstformanden, der deltager ved HB-
møderne.  
Charlotte oplyste om reglerne. Vælges der ingen næstformand, så har regionen kun én plads i 
hovedbestyrelsen. Det giver ingen mening at tvinge nogen til posten. Peter Butty spurgte, at hvis 
der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, kan man så konstituere et bestyrelsesmedlem til 
næstformand, så man alligevel får en næstformand? Det mener Charlotte Graungaard Falkvard 
godt kan lade sig gøre, men det vil være bedst at få det på plads med det samme, da der i modsat 
fald skal vælges en suppleant, hvis der bliver forfald i bestyrelsen.  
 
Nadja Christensen meldte sig herefter på banen. Hun vil gerne stille op til næstformand og er 
dermed valgt uden modkandidat. 
  

10. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer  
Pernille Heise, Jesper Morsing, Susan Andresen, Helle Hegelund og Trine Rindal blev valgt i nævnte 
rækkefølge.  
 
11. Valg af suppleanter til regionsbestyrelsen  
Peter Butty blev valgt til suppleant for bestyrelsen. 
 
12. Valg af delegerede 
Regionen har 8 pladser. De 7 første pladser besættes af regionsbestyrelsen, så der skal vælges én 
delegerede.  
 
Kathrine Brønnes blev valgt. 
 
13. Valg af suppleanter for delegerede 
Karina Frølich og Peter Butty blev valgt. 
 
 



14. Evt. 
Ikke noget til eventuelt.  
 
 
Karina Frølich ønskede tillykke til den nye bestyrelse. 
 
Charlotte Graungaard Falkvard takkede Peter Butty og resten af bestyrelsen. Det har været en 
svær periode, men der er gjort, hvad der kunne gøres under omstændighederne. Der er givet gode 
indspil til hovedbestyrelsen. Vi har meget brug for Jer, så vi får en stærk og velfungerende 
regionsbestyrelse. Held og lykke til det nye hold. Vi glæder os til samarbejdet. 
 
Peter Butty ønskede også held og lykke til det nye hold. 
 
 
Til sidst fik Katja Svanevig Dornsø ordet: 
“Kære alle radiografer  
Ja, det er jo en lidt mærkelig tid, vi har i dag, med online generalforsamling. Jeg vil bare sige, tak 
fordi I har stemt! Ikke kun tak fordi I har stemt på mig, men tak fordi I har gjort en indsats for at 
læse valgoplæggene og ud fra det, brugt jeres tid, på at tage stilling til, hvem I mener skal 
repræsentere radiograferne som formand i region Sjælland. 
Jeg er glad for, at du Nadja, har lyst til at samarbejde med mig som næstformand, da jeg er sikker 
på, at vi vil udgøre et super godt team. 
 
Derudover vil jeg gerne anerkende dig, Peter for den indsats, du har lagt, og dit høje informations- 
niveau på så kort tid. 
Det har været super dejligt og jeg håber at kunne gøre dig dette efter. 
Personligt glæder jeg mig helt vildt til at varetage opgaven som formand og jeg håber, at vi 
sammen i bestyrelsen, har lyst til- og mod på at gøre en indsats for at fremme samarbejdet på 
tværs af region Sjælland.  
 
Jeg håber, at I derude vil sende en mail eller ringe, hvis der er noget det rører sig, som jeg skal 
være en del af - hvad jeg ikke ved, kan jeg ikke hjælpe med. 
 
Tak for valget :-) “ 
  
 
  
Den 20/4-2021 
 

 
_______________________ 
Jeanette Fischer 
Referent 


