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Referat fra regionsbestyrelsesmøde fredag d. 06. november 

2020 kl. 09:30 – 14:30. 
 

Tilstede: Sanne Jensen (SLB, Kolding), Johnny Jensen (OUH, Odense), Michael Futtrup 
(SHS, Åbenrå), Janni Jensen (OUH, Odense), Kristoffer Buch Nabe-Nielsen (SVS, 
Esbjerg) Lars Jensen (regionsformand). Shady Khalil (OUH, Svendborg), Rune Høg 
Kappel (Radiograf studerende i Danmark). Gæst Rojan Cetinkaya (studerende UCL).  
 
 
Punkt 1. Valg af ordstyrer: Lars 
  
 
Punkt 2.  Valg af referent: Lars  
 
 
Punkt 3. Godkendelse af dagsorden: Under punktet næste møde skal der drøftes hvad 
vi gør med dette på grund af corona situationen.  
 
 
Punkt 4. Opfølgning på referat fra d. 30. september 2020: Referatet var vedhæftet 
dagsordenen. Shady har haft problemer med at komme på Facebook på grund af at han 
har været ”bandlyst” af Facebook efter at havde delt en video fra DR1 om brug af maske. 
Derfor er der ikke sket mere med medlems undersøgelsen. Shady arbejder videre med 
sagen.  
 
Beslutningen om indkøb af mundbind i begrænset antal er effektueret og mundbind og 
sprit servietter blev præsenteret for bestyrelsen. Disse tænkes udleveret på 
regionsgeneralforsamlinger og andre medlemsarrangementer. 
 
 
Punkt 5. Medlemsarrangementer:  
 
Eventyrløb Kirsti Himmelfarts dag 13. maj 2021. Teltpladsen er reserveret og betalt.              

1. Maj i Odense. Afventer hvad der sker i FH regi. 

Arrangement 2021. 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: 
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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. 

Bestyrelsen besluttede på mødet den 4. juni 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. 

På mødet den 30. september blev det besluttet at Shady sættere undersøgelsen i værk på 
Facebook snarest, og det er nu nok mere realistisk, at vi kan afvikle det valgte 
arrangement i efteråret 2021, da vi i foråret har regionsgeneralforsamling 15. april og 
Eventyrløb 13. maj. 

Status: Se ovenstående punkt, opfølgning på sidste referat. Shady tager kontakt til 
Radiograf Rådet centralt for hjælp til undersøgelsen. 

Regionsgeneralforsamling 15. april 2021: På grund af den udskudte kongres der 
afvikles den 13. marts 2021 flyttes regionsgeneralforsamlingen til den 15. april 2021. Lars 
undersøger prisen på et aftenarrangement på et kursussted i trekantsområdet. Dette sker 
når vi kommer tættere på generalforsamlingen. 

Punkt 6. Økonomi: Lars redegør for den økonomiske status. (oversigt januar til 
september var vedlagt dagsordenen). Økonomien ser ud til at holde med det forventede 
overskud på ca. 30.000 kr. som er ønsket overført til næste år. Overskuddet skyldes 
manglende mulighed for at afholde medlemsarrangement på grund af corona. Alle bedes 
løbende afregne, så vi har et bedre overblik over økonomien.  

Punkt 7. TR valg: Der har været afholdt ordinært TR valg i regionen. Nogle steder har der 
været kampvalg. TR liste var vedlagt dagsordenen.  

Der er valgt ny TR i SVS, Sidse Enevoldsen og suppleant Kristoffer Nabe-Nielsen        
SHS, Sønderborg Lena Bladt Fink Petersen og SHS, Åbenrå hvor Rami Barbour blev 
valgt. Bestyrelsen takker de afgående TR’er. Alle andre TR’er fortsætter i en ny periode. 
Lars er ved at skabe kontakt til de nye og byde dem velkommen til Regionen. 

Punkt 8. FH lokalstruktur: FH har truffet den endelige beslutning om FH´s lokale struktur 
for alle områder herunder for Syddanmark. Det kan nu konstateres, at der etableres 5 FH 
sektioner i region Syddanmark. Tidsplanen er at de nuværende LO sektioner nedlægges i 
oktober og fra november inviterer FH centralt til de lokale stiftende 
repræsentantskabsmøder.  
Det betyder, at der i den kommende tid forventes en del aktivitet i de geografiske områder, 
der kommer til at danne de nye FH-sektion. Lars har deltaget et af de indledende møder 
for at aftale forslag til vedtægter til de 5 nye FH sektioner. Det ser meget forskelligartet ud 
hvad der kommer ud af det. På hvert stiftende møde skal der vælges til de respektive 
poster og træffes de formelle beslutninger om fx økonomi inden for det aftalte spænd. Der 
er ved at være sat datoer på de stiftende repræsentantskabsmøder. Vi skal have udpeget 
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hvem fra bestyrelsen der kan deltage i disse møder, vi får 2 delegeret poster til hvert af de 
5 møder. (liste var vedhæftet)  
Planen blev: 
FH Fyn 2. december kl. 17:30- 21:30, Lumbyvej, Johnny og Lars deltager 
FH Sydfyn 1. december kl. ? Shady og Lars deltager  
FH Sydvest 30. november kl ? Kristoffer og evt. Lars deltager 
FH Sønderjylland 3. december kl?. ? 
FH Trekanten 14. december kl. 17-21, Scandic Kolding, Lars deltager. 
 
Når der kommer nærmere invitationer til de stiftende repræsentantskabsmøder sender 
Lars det videre til de implicerede. 
 
Punkt 9. HB møde 10-11. november: Vi gennemgik HB-dagsordenen. Dagsordnen var 
eftersendt. Johnny og Lars tager bestyrelsens kommentarer med til det virtuelle 2. dags 
HB møde. 
 
Punkt 10: Hjemmesiden: På sidste møde vedtog vi at hjemmeside skulle sættes på 
dagsorden til dette møde hvor vi gennemgår siden og ser på ideer til hvad den også kan 
indeholde. Shady gennemgik hjemmesiden. Der er i regionen ikke en ”uddannet” person 
der kan redigerer hjemmesiden endnu, da introduktion ikke har været afholdt. Først når 
dette er sket kan vi begynde at ”forme” vores egen side. Indtil da kan nødvendigt materiale 
sendes til Troels som sørger for det bliver lagt på hjemmesiden.  
 
Punkt 10. Orientering fra formand:  Intet yderligere.  
 
Punkt 11. Orientering fra Hovedudvalget: Nyt OUH bliver først klar 2024 til indflytning. 
Usikkerhed i FMU OUH om hvor Radiologisk afdeling i fremtiden skal høre til 
organisatorisk og om afdelingen skal splittes op.  
 
 
Punkt 12. Nyt på Facebook: Det er på et tidligere 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 medlemmer, som så skal lægges ud på Facebook.  
Hvad skal der orienteres om fra dagens møde? Se ovenstående problemer med Shady 
adgang til Facebook. Når han får adgang bliver det medlemsundersøgelsen.          
 
 
Næste møde:   4. december regionsbestyrelsesmøde sammen med TR. Sted?   
Mødet i december kan ikke som planlagt afholdes privat på grund af corona og afstands 
krav. Mødet kan afholdes efter de gældende corona regler i lokale på OUH, dog kan der 
maksimalt være 12 personer. Bestyrelsen var enig om at de 12 pladser bliver forbeholdt 
TR. Planen om at inviterer afgåede TR blev droppet på grund af ovenstående. Tilmelding 
senest den 16. november, hvorefter Lars melder ud til dem der ikke kan deltage, hvis der 
er flere tilmeldinger end de 12 der er plads til. Der er i bestyrelsen stor forståelse for hvis 
den enkelte vælger at melde fra til mødet på grund af den specielle situation vi står i. Der 
tages forbehold for at mødet aflyses hvis myndighedernes regler ændre sig.              
  
 
 


