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Referat fra regionsbestyrelsesmøde onsdag d. 30. september 
2020 kl. 09:30 – 14:30. 

 
 

Mødested: Odense Universitets Hospital, OUH, Kløvervænget 12 C (indgang 115) 
 
 
Tilstede: Sanne Jensen (SLB, Kolding), Johnny Jensen (OUH, Odense), Michael Futtrup 
(SHS, Åbenrå), Lars Jensen (regionsformand). Shady Khalil (OUH, Svendborg), Rune 
Høg Kappel (Radiograf studerende i Danmark).  
 
Afbud: Janni Jensen (OUH, Odense), Kristoffer Buch Nabe-Nielsen 
(Regionsbestyrelsesmedlem, SVS, Esbjerg) 
 
 
Punkt 1. Valg af ordstyrer: Lars 
  
 
Punkt 2.  Valg af referent: Lars  
 
 
Punkt 3. Godkendelse af dagsorden: Tilføjes Punkt 5 B: Mundbind. . 
 
 
Punkt 4. Opfølgning på referat fra d. 4. juni 2020: Referatet blev gennemgået. 
Vedrørende punkt 5, Arrangementer 2021 oplyste Shady at han endnu ikke havde fået sat 
undersøgelsen i gang på Facebook, hvilket han beklagede.  Nærmere herom under punkt 
5 i denne dagsorden. 
 
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. 

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. 

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 skulle sætter undersøgelsen i gang på Facebook og opslag til 
opslagstavler/nyhedsbreve, hvor der henvises til afstemningen jf. ovenstående. 

Status: 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.   

Punkt 5B. Mundbind. Radiograf Rådet har fået tilbudt stofmundbind med Radiograf Råds 
logo til omkring 25 kr. plus moms pr. stk. Hvis alle medlemmer i region Syddanmark skal 
have skal der indkøbes 600 stk. Ved 25 kr. pr. stk. = 15.000 kr plus moms. Bestyrelsen var 
enige om at dette ville være en for stor udgift, og at mange medlemmer nok ikke kunne se 
ideen med det. Vi blev enige om at indkøbe 100 stykker til uddeling til interesserede på 
f.eks. kommende regionsgeneralforsamling. Det er vigtigt at præciserer at det er tænkt 
som reklame og ikke et værnemiddel. Der vil kunne uddeles så længe lager haves og 
dette vil kunne ske ved henvendelse til Lars. 

Punkt 6. Økonomi: Lars redegjorde for den økonomiske status. Der var et økonomisk 
overskud i 2019 på 6.789 kr. der er blevet overført til 2020. Nyt buget 2020 er på 77.178 
kr. plus de 6789 kr. = 83.967 kr. Indtil 31-08.2020 er der realiseret 7.442 kr. hvilket giver 
76.525 kr. til rest året ud. Der mangler afregning fra flere bestyrelsesmedlemmer for 
forårets aktiviteter. Ligeledes mangler vi bl.a. stadig at afholde 3 planlagte 
bestyrelsesmøder samt TR netværksmøde, hvorfor vi forventer et overskud på ca. 30.000 
kr. Lars har varslet Radiograf Rådet at de skal overføres til næste års budget. Det 
forventede overskud fremkommer, da vi ikke i år har haft nogen mulighed for at afholde 
medlemsarrangementer på grund af Corona situationen.  

Punkt 7. Kongres 3. oktober 2020: Vi gennemgik kongresmaterialet. Der er kommet et 
afbud til kongressen fra en delgeret, og da den ene suppleant vi har i regionen heller ikke 
kan deltage betyder det, at vi ikke stiller med alle delegeret pladser besat.  

Kongressen er blevet til en virtuel kongres på grund af Corona situationen. På kongressen 
behandles kun de punkter der ikke kan vente for at fortsætte Radiograf Rådets drift. De 
resterende punkter udskydes til en ny kongres som afvikles 13. marts 2021.  

Vi gennemgik de punkter der tages op på kongressen den 3. oktober.    

Punkt 8. Regionsgeneralforsamling 16. marts 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.  
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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 9. Mødekalender 2021:  

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

 
Punkt 10. Orientering fra formand:   
Der skal ny udpeges medlemmer til MED på alle 3 niveauer pr. 01-01-2021. FMU og 
Hovedudvalgspladser udpeges af FTF og Lars er i øjeblikket ved at finde Radiografer til 
posterne. Det kolliderer lidt med at Radiograf Rådet i øjeblikket har TR valg, så folk ved 
ikke om de sider på posterne i kommende periode. Der skal meldes ind til FTF senest 6. 
oktober. 
 
FH har nu 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, hvor eneste ændring ud fra forslaget til beslutning er, at Vejle, Fredericia og 
Kolding sammenlægges til én.  
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 en ny FH-sektion. 
På den korte bane skal der findes datoer og lokaliteter til at gennemføre de stiftende 
møder. Dette skal koordineres på tværs af enheder og med FH centralt. 
Det kan blive relativt store møder for vel 67 organisationer, der hver kan komme med 2 
deltagere samt x yderligere for de større. 
Undervejs i dette skal der ligeledes laves forarbejdet for de kommende FH-
kommuneudvalg og det fælles FH-regionsudvalg. 
På hvert stiftende møde skal der vælges til de respektive poster og træffes de formelle 
beslutninger om fx økonomi indenfor det aftalte spænd. 
Et ganske omfattende arbejde venter og der er mange forudsætninger, der skal på plads.  

 
Punkt 11. Orientering fra Hovedudvalget: Der har været en debat om at HR har fået alt 
for stor magt i forhold til lokale forhandlinger. Ledelsen er ikke enig. Fremtiden bliver at 
organisationerne centralt fra så også må deltage, for at være på samme ”niveau”.                  
Dermed bliver fremtiden forhandling på et ikke lokalt niveau, hvilket er imod intentionerne i 
overenskomsten. Vi må se hvad der sker. 
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Punkt 12. Nyt på Facebook/hjemmesiden: 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/hjemmesiden.  
Hvad skal der orienteres om fra dagens møde? Shady lægger punktet om 
medlemsarrangementer i 2021 ud med afstemning om hvilket arrangement medlemmerne 
ønsker. 
   
          
Punkt 13. Eventuelt:  
Hjemmeside skal på dagsorden til næste møde hvor vi gennemgår siden og ser på ideer til 
hvad den også kan indeholde.  
 
Næste møde:   6. november regionsbestyrelsesmøde. (Afbud fra Shady, da han er på 
FMU seminar)     


