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Referat fra regionsbestyrelsesmøde mandag d. 7. juni 2021 kl. 

09:30 – 14:30. 
 
 

Afbud: Jannie Jensen (OUH, Odense), Rune Kappel (RSD) 
 
Deltagere: Kristoffer Busch Nabe-Nielsen (SVS, Esbjerg), Sanne Jensen (SLB, 
Kolding), Johnny Jensen (OUH, Odense), Michael Futtrup (SHS, Åbenrå), Lars 
Jensen (regionsformand). 
 
 
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. 19. april 2021: Referatet blev gennemgået. 
Ingen bemærkninger. 
 
Punkt 5. Medlemsarrangementer:  
 
Eventyrløb Kirsti Himmelfarts dag 13. maj 2021. Arrangementet er aflyst i 2021. Vi 
overføre vores stadeplads til 2022 

Arrangement 2021.  

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at tage punktet op på regionsgeneralforsamlingen. 
Spændende om medlemmerne har nogle ideer. 

Punkt 6. Regionsgeneralforsamling 2021: Regionsgeneralforsamlingen den 15. april 
blev aflyst. Regionsgeneralforsamlingen er planlagt til 8. juni og der er 26 tilmeldte inkl. 4 
fra Radiograf Rådet centralt.  

Lars har booket et mødelokale på Severin kursuscenter. Der er bevilliget maksimalt 
10.000 kr. centralt fra til afholdelse af generalforsamlingen. Arrangementet kommer til at 
koste 12.870 kr. eksklusive drikkevare.  

Lars har udarbejdet en beretning. Christian Strøm der er den nye sekretariats chef foreslås 
som dirigent. Shady Khalil faglig konsulent bliver referent og tjekker deltagere for 
medlemskab samt fuldmagter.  
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Punkt 7. HB dagsorden 9-10. juni 2021: HB dagsordenen blev gennemgået. Specielt 
vedrørende punkt 4 om radiograf nålen i fremtiden fik Johnny og Lars kommentarer med til 
HB mødet. 

Punkt 8. Mødekalender 2021:  

7. juni, 21-22. september Regionsbestyrelsesseminar. 13. oktober og 10. december 
(sammen med TR). 

 
Punkt 9. Orientering fra formand:  
 
Den 19 og 20. maj holdt Lars møde med TR i regionen. TR årskurset var i år på grund af 
Covid-19 ændret til at være en dag hvor TR og regionsformand mødes fysisk i regionen og 
en fællesdag hvor alle landets TR mødes til centralt virtuelt møde. Dagene gik rigtigt godt 
med fremmøde af 11 af regionens 13 tillidsrepræsentanter. Der er virkelig god energi og 
sammenhold i TR gruppen. 
 

 
Punkt 10. Nyt på Facebook/Hjemmeside: 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?  Der var enighed om at resultatet af 
regionsgeneralforsamlingens valg af bestyrelsesmedlemmer skal være nyheden der 
lægges på Facebook. Lars har fået adgang til dette og lægger det på når 
regionsgeneralforsamlingen er afholdt den 8. juni.     
 
 
Punkt 11. Eventuelt: 
 
Næste møde:    
 
8. juni Regionsgeneralforsamling 
 
21-22. september regionsbestyrelsesseminar.  
 
13. oktober regionsbestyrelsesmøde.  
 


