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Referat fra regionsbestyrelsesmøde fredag d. 26. februar 2021 
kl. 09:30 – 14:30. 

 
 

Mødested: Odense Universitets Hospital, OUH, Kløvervænget 12 C (indgang 115) 
 
Afbud: Rune Kappel (RSD), Kristoffer Busch Nabe-Nielsen (SVS, Esbjerg) 
 
Deltagere: Sanne Jensen (SLB, Kolding), Johnny Jensen (OUH, Odense), Michael 
Futtrup (SHS, Åbenrå), Lars Jensen (regionsformand). Jannie Jensen (OUH, Odense).  
 
Shady Khalil er trådt ud af bestyrelsen, da han er blevet faglig konsulent centralt. 
Bestyrelsen indkalder ikke en suppleant da dette er det sidste møde inden 
regionsgeneralforsamlingen. 
 
Punkt 1. Valg af ordstyrer: Lars 
  
 
Punkt 2.  Valg af referent: Lars  
 
 
Punkt 3. Godkendelse af dagsorden: Punktet Hovedbestyrelsesmøde 01-03-2021 er 
ikke kommet med i dagsordenen dette punkt får punkt 10 resten af punkterne rykker.  
 
Punkt 4. Opfølgning på referat fra d. 4. december 2020: Referat blev gennemgået. 
FMU medlem i SHS er Lena Bladt Fink Petersen TR i Sønderborg Rami Barbour, TR 
Åbenrå sygehus ikke ønskede posten alligevel. 
 
Punkt 5. Medlemsarrangementer:  
 
Eventyrløb Kirsti Himmelfarts dag 13. maj 2021. Teltpladsen er reserveret og betalt. 
Løbet er aflyst i fysisk form. Der vil blive afholdt et virtuelt løb. Er det noget vi skal deltage i 
(se www.eventyrlobet.dk). Bestyrelsen ytrede ikke ønske om deltagelse på denne måde. 
Vi udskyder deltagelsen til 2022.              

1. Maj i Odense. Afventer hvad der sker i FH regi. Arrangementet bliver et drive in 
arrangement. Nærmer følger. 

Arrangemen 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 

http://www.eventyrlobet.dk/
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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. 

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. 

Medlemsundersøgelsen er ikke sat i værk på grund af forskellige omstændigheder. 
Spørgsmålet er om vi ikke skal drøfte punktet på kommende regionsgeneralforsamling. 

Status. Bestyrelsen besluttede at punktet tages op på generalforsamlingen. 

Punkt 6. Økonomi: Lars redegjorde for den økonomiske status 2020. Bilag var vedlagt 
dagsordenen. Som ventet blev der et overskud i 2020. Hovedbestyrelsen har 
ekstraordinært vedtaget at et evt. overskud kan overføres fra 2020 til 2021, da alle 
regioner på grund af Covid 19 ikke har haft mulighed for at afholde de planlagte 
arrangementer. For region Syddanmark overføres til 2021 kr.32.843.  

Oversigt over økonomien i 2018- 2019 og 2020 var ligeledes vedhæftet dagsordenen. 
Dette dokument er modtaget fra Radiograf Rådet centralt og er beregnet til fremlæggelse 
på regionsgeneralforsamlingen over økonomien for kongresperioden 2018-2020. 

Punkt 7. Kongres 13. marts 2021: Kongressen bliver desværre igen virtuel hvor de 
resterende punkter fra kongressen i efteråret bliver behandlet. Der var ikke fremsendt 
noget kongresmateriale endnu. Der er ingen tvivl om at punktet struktur kommer til at fylde 
meget.  

Punkt 8. Regionsgeneralforsamling 15. april 2021: På mødet den 4. juni besluttede vi 
at Lars undersøger prisen på et aftenarrangement på et kursussted i trekantsområdet. 
Dette sker når vi kommer tættere på generalforsamlingen. Der er bevilliget maksimalt 
10.000 kr. centralt fra til afholdelse af generalforsamlingen. 

Skal vi stadig satse på vi kan afholde den fysisk? Bestyrelsen var enig om at foreslår HB 
at udskyder generalforsamlingen til afholdelse senest 15. september 2021. Hvis ikke der 
gives denne dispensation afholdes generalforsamlingen virtuelt den 15. april. 

Hvem ønsker at stille op til bestyrelsen i den kommende valgperiode? De tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer Michael, Sanne, Johnny og Lars ønsker at genopstille.  

Skal vi ud og opfordre nogle til at stille op som bestyrelsesmedlem eller delegeret? Alle 
undersøger om de kan finde kandidater. Husk at kandidater kan stille op på 
regionsgeneralforsamlingen undtagen til regionsformands posten. 
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Punkt 9. Mødekalender 2021:  

26. februar, 13. marts kongres, 15. april regionsgeneralforsamling, 19. april, 7. juni, 22. 
oktober og 10. december (sammen med TR). 

Punkt 10. Hovedbestyrelsesmøde 01-03-2021: Bestyrelsen gennemgik dagsordenen 
Husk at regionsbestyrelsesseminaret 8. og 9. september 2021 er flyttet til HUSET i 
Middelfart den 21. og 22. september 2021. 

 
Punkt 11. Orientering fra formand:    
Der er indgået aftale om OK 21 for regionernes vedkommende. På det kommende HB 
møde skal HB tage stilling til aftalen. Efterfølgende skal resultatet sendes til urafstemning 
blandt medlemmerne.   
 

 
Punkt 12. Orientering fra Hovedudvalget (HU): Punktet er ikke relevant mere, nu da 
Radiograf Rådets repræsentant i HU ikke længere sider i regionsbestyrelsen. Lars tager 
nyt med fra HU under orientering fra formanden hvis han har hørt noget. 
 
 
Punkt 13. 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? Lars lægger nyt om 
regionsgeneralforsamlingen hvad enten den bliver virtuel eller flyttet til fysisk afholdelse 
senere. Ligeledes om at vi mangler kandidater til bestyrelsen samt til delegeret poster.   
   
          
Punkt 14. Eventuelt:  
 
 
Næste møde:    
 
13. marts kongres (virtuel) 
15. april regionsgeneralforsamling? OBS undersøger om mulighed for udsættelse, eller 
afholdes generalforsamlingen virtuelt. 
19. april regionsbestyrelsesmøde.   
 
 
   
   
 
 
 
 


