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Referat fra regionsbestyrelsesmøde torsdag d. 4. juni 2020 kl. 
09:30 – 14:30. 

 
 

Tilstede: Sanne Jensen (SLB, Kolding), Johnny Jensen (OUH, Odense), Michael 
Futtrup (SHS, Åbenrå), Lars Jensen (regionsformand). Janni Jensen (OUH, Odense), 
Shady Khalil (OUH, Svendborg), Rune Høg Kappel (Radiograf studerende i 
Danmark). 
 
Afbud: Kristoffer Buch Nabe-Nielsen (Regionsbestyrelsesmedlem, SVS, Esbjerg)  
 
 
RSD har valgt ny repræsentant i regionsbestyrelsen, da Charlotte Stigfeldt er blevet 
færdiguddannet. Ny repræsentant er Rune Høg Kappel som vi bød velkommen med 
en kort præsentationsrunde.  
Rune går på 5. semester på UCL.     
 
 
Punkt 1. Valg af ordstyrer: Lars  
 
Punkt 2.  Valg af referent: Lars  
 
Punkt 3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 
Punkt 4. Opfølgning på referat fra d. 6. december 2019: Vedrørende punkt 10 
Regionen har overskud i økonomien og derfor ingen overordnet spareplan. Der sættes 
penge af til kompetence løft til forskellige faggrupper. Hvor langt er regionen med 
planerne. Vi har kun erfaret der er sat projekter i gang for sygeplejersker og social og 
sundheds assistenter. Shady tager problematikken op i Hovedudvalget  om at der også 
findes andre faggrupper end de nævnte. 
 
Punkt 5. Medlemsarrangementer:  
 
Eventyrløb Kirsti Himmelfarts dag 21. maj 2020 blev desværre aflyst på grund af Corona. 
Vi havde nået at bestille teltplads, denne bestilling er overført til 2021.              

1. Maj i Odense. Radiograf Rådet skulle være medarrangør i Sundhedskartellets telt, men 
arrangementet blev aflyst på grund af Corona. Vi fik aflyst i så god tid at der ikke blev 
nogen regning at betale efterfølgende. Afventer hvad der sker i forhold til 1. maj 2021, da 
FH lokalt da er startet op. 
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Arrangementer  2020. Det er på tidligere regionsbestyrelsesmødet nævnt: Vingårdbesøg, 
bryggeribesøg, sejltur på Lillebælt, kasinobesøg. Siden er der kommet en ide om besøg 
på Dansk partikel center i Århus. 

Bestyrelsen er på tidligere møde blevet enige om at et arrangement hvor der er noget 
”fagligt” og derefter noget socialt var det der skulle arrangeres i 2020 

Bestyrelsen besluttede at lave en afstemning blandt medlemmerne om hvad de vil 
foretrække: 

Af fagligt der sættes til afstemning er PKA, Lån og Sparbank, DSA, Road Show med 
Radiograf Rådets formand Charlotte G. Falkvard, Retsmedicin. Dansk partikel center 
Århus. Der skal ligeledes være en mulighed for at komme med andre forslag til 2021. 

Socialt: Anarkist, Tirpitz, Strøjers samling, Casino Odense, H. J. Hansen vinsmagning. 

Shady ville opstille en afstemningen på Facebook med forklaring på arrangementets art og 
link til de forskellige muligheder. Han ville ligeledes fremstiller et opslag til opslagstavler 
hvor der henvises til afstemningen. Denne sendes ud til TR og regionsbestyrelse til 
ophængning. 

Status. Bestyrelsen besluttede at udskyde medlemsarrangementet til foråret 2021. Shady 
sætter undersøgelsen i gang på Facebook og opslag til opslagstavler/nyhedsbreve, hvor 
der henvises til afstemningen jf. ovenstående. 

Punkt 6. Økonomi: Lars redegør for den økonomiske status. Der foreligger ikke noget 
regnskab for 2019 eller første 5 måneder af 2020. Lars har skrevet til formanden, at dette 
er en uholdbar situation, og fået følgende svar retur (forkortet). 

”Vi er desværre klar over problemerne. I forrige uge holdt Jeanette og jeg møde med 
chefen og vores nye mand i DSRs regnskabsafdeling. Jeanette har gennem lang tid (siden 
jeg havde telefonmøde med chefen, da han blev ansat) forsøgt at få ordning på det, der er 
de specifikke problemer for dine områder og andre udfordringer, vi har. Der er blevet lovet 
mange ting, men Jeanette er blevet cyklet rundt mellem forskellige medarbejdere på grund 
af sygdom, nye systemer og ny ansættelser og det har været svært at se reelle fremskridt. 
Derfor bad jeg om et akut møde - det blev samme dag. Og jeg synes vi fik sat trumf på og 
gjorde klart, at der var alvorlige mangler, som vi ikke kan leve med uanset årsagen hos 
dem. Vi fik lovning på at det du efterspørger, ville blive klaret inden vores HB-møde. 
Jeanette vil prøve at følge op i morgen og give dig en status - vi kan jo håbe det er lige på 
trapperne, så du i det mindste kan nå at se på tingene inden HB. Og i hvert fald kan du 
give Jeanettes status videre til RB. Beklager at jeg ikke kan være mere opløftende i mit 
svar her og nu, men kun sige at vi har fat i sagerne og prøver at få det løst. Det er så langt 
fra optimalt og møg-irriterende, at det fungerer så dårligt.  

Kh Charlotte” 
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Vi nåede ikke at få noget tilsendt på mødet, og må afventer og se hvornår vi få tilsendt de 
relevante regnskaber. 

Punkt 7. Kongres 3. oktober 2020: Vi skal have et overblik over om regionen kan stille 
med det antal delegerede vi er berettiget til. Vi gennemgår hvem der på sidste 
regionsgeneralforsamling blev valgt. Der er usikkerhed om en enkelt dellegeret stadig er 
aktiv. Michael spørger ham når han møder ham. Johnny og Lars undersøger hvordan vi 
kan vælge suppleanter og om reglerne for brug af fuldmagt på kongressen. 

Det store emne på kongressen bliver struktur. Vi tager en snak om vores holdning til 
emnet. Emnet blev livligt debatteret. Bestyrelsen havde svært ved at se hvor  innovationen 
er i forslaget. Det var det som det hele startede med, men som i det endelige forslag nu er 
helt forsvundet. Nu drejer det sig udelukkende om HB størrelse. 

Punkt 8. Regionsgeneralforsamling 16. marts 2021: Vi tager en indledende snak om 
sted og form. Bestyrelsen besluttede at Lars undersøger prisen på et aftenarrangement på 
et kursussted i trekantsområdet.  

Punkt 9 Radiograf Rådets nye hjemmeside: Kom i luften fra 1. januar. Bestyrelsen 
besluttede at der skal ligge gamle referat fra bestyrelsesmøder fra sidste 
regionsforsamling på regionens side. Ligeledes alle referater fra regions 
generalforsamlinger. Bestyrelsens sammensætning med billeder samt mødekalender for 
2020. Alle regionsbestyrelsesmedlemmer skulle give Troels tilladelse pr. mail til at deres 
billede og mail adresser må bruges. Hvad er status, vi gennemgår hjemmesiden.  

Shady som er redaktør på Syddanmarks hjemmeside har sendt materiale til Troels, men 
har ikke hørt fra ham. Der skal komme vejledninger og adgang koder, men intet er 
modtaget. Johnny og Lars tager det med på HB mødet og spørger om hvornår næste 
skridt tages. 

 
Punkt 10 HB møde 10. juni 2020: Vi gennemgik HB dagsordenen. Johnny og Lars tager 
kommentarer med til mødet 
 
Punkt 11. Orientering fra formand: Arbejdet med at aftale FH lokalstruktur er i gang. 
Stor uenighed mellem de tidligere LO sektioner og FTF regionsbestyrelse om størrelsen af 
de nye sektioner. Det ser ud til at det som lille organisation bliver svært at opnå indflydelse 
på det lokale plan, da vi ikke har resurser til at deltage i bestyrelsesarbejdet i op til 5 
sektioner i regionen. Ligeledes bliver det meget svært at blive valgt ind i disse bestyrelser, 
da der nok ikke kommer nogen mindretalsbeskyttelse.    
 

 
Punkt 12. Orientering fra Hovedudvalget: Der har ikke været afholdt nogen møder 
endnu i år på grund af Corona.  
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Punkt 13. Nyt på Facebook: Det blev på sidste møde besluttet at vi skal vælge ud hvad 
der er af nyt der er kommet frem på mødet og som kan interesserer en bred gruppe af 
medlemmerne, som så skal lægges ud på Facebook.  
Shady lægger punktet om medlemsarrangement i 2021 ud med en afstemning om hvilket 
arrangement medlemmerne ønsker.  
Ligeledes en oplysning om at medlemmerne har adgang til at skrive opslag på regionens 
Facebook side. Disse vil tilgå Shady, som så skal godkende dem før de bliver slået op, for 
at sikre det er noget relevant der kommer på siden. 
          
Punkt 14. Eventuelt: Hvordan har medlemmerne taget Corona situationen og ændrede 
arbejdsopgaver. Der blev berettet om blandede oplevelser, men de fleste var ikke positive.  
 
 
Næste møde:   30. september regionsbestyrelsesmøde.    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


