
Referat fra HB-møde den 1. april 2020 
HB-mødet afholdes af 2 gange: 

Morgenholdet: 

Anette Rosenklint 

Christina Bagge Thisted-Høeg 

Susanne Kornbeck Thomsen 

Lars Vagn Jensen 

Christian G. Hansen 

Charlotte G. Falkvard 

Jeanette Fischer 

Erik Roland Larsen 

 

Eftermiddagsholdet: 

Anette Rosenklint 

Stinne Lausten Feddersen 

Torben Kirk Lehnskov 

Jakob Westergaard Poulsen 

Johnny Jensen 

Kathrine Marie Erenskjold 

Christian G. Hansen 

Charlotte G. Falkvard 

Jeanette Fischer 

Erik Roland Larsen 

 

Afbud: 

Peter Butty 

 

Generelt: 

Det er nyt at afholde et HB-møde i to omgange og naturligvis betinget af corona-situationen. Vi tager 
drøftelserne og sammenholder holdningerne på de to møder. Hvis der kan konkluderes, gør vi det. Hvis 



holdningerne på de to møder stritter i hver sin retning, så tager vi den derfra. Men vi tror på at det kan lade 
sig gøre, da der er tale om punkter, der vender tilbage. 

Første behandling af budget 21-23: 

Morgenholdet: 

• Vi budgetterer modigt med en medlemsfremgang på 2%. 
• AKUT indtægter: Posten skal forhøjes til 1,6 mill. (vi har netop modtaget lidt over 800 t. 

(halvårligt)). Ligeså forhøjes TR området også til 1,6 mill. Begge poster skal stige med 2 % for 2022 
og 2023. Dette begrundes med, at AKUT midler beregnes ud fra antal medlemmer. 

• Personaleomkostninger: Der skal reguleres med udgangspunkt i 2019 tallet. Samtidig skal der 
budgetteres med en ekstra medarbejder (udvidelse af sekretariatet). 

• Lokaleomkostninger: Der skal indregnes udgifter til udskiftning af stigrør/faldstammer m.m. Samlet 
beløb ca. 1,5 mill. som skal deles ml. 5 ejere, hvilket udgør 300 t. pr. ejer. Beløbet kan afskrives over 
10 år, hvorfor der skal budgetteres med 30 t. pr. år. 

• Kursusvirksomhed: Kigger vi tilbage på 2019 på det bogførte tal, er det realistisk at budgettere med 
et underskud og sammenlignet med 2019, er der enighed om - 200 t. 

• Regionsgeneralforsamling/bestyrelsesseminar: Der blev foreslået en forhøjelse af denne post med 
50 t., så beløbet i alt vil være 300 t. Til gengæld er der ingen arrangementer i 2023 hvorfor 
budgettet herfor er 0. 

• Der skal budgetteres med telefongodtgørelse til 10 HB-medlemmer, i alt 24 t. over alle 3 år. 
• Pulje til aktiviteter: Vi har tidligere budgetteret med 100 t. på denne post, men der er enighed om 

en forhøjelse til 250 t. (politiske ad hoc.). Vi får ikke meget for 100 t. Eksempelvis Copenhagen 
Economics, Christiansborgkonferencen etc. 

• AMR uddannelse/seminar: Der blev spurgt ind til om posterne var høje nok og formandskabet 
mener det er helt realistisk. Der er plads i budgettet til en ekstern oplægsholder til seminaret og 
evt. workshops. Desuden må AKUT midler gerne må dække udgifter til dette, når arrangementerne 
er fælles med TR. 

• Der er tilfredshed om de resterende budgettal. 

 

Eftermiddagsholdet: 

Charlotte informerede kort om morgenmødet. Herefter blev budgettet behandlet. Der blev løbende 
informeret om kommentarerne fra morgenmødet, hvilke der var enighed om fra eftermiddagsholdet. 
Herunder blot de dele, der adskiller sig fra morgenholdet. 
 

• Regioner: Torben synes der er afsat for få penge til regionerne. Det er svært, som 2. næstformand 
at ”komme til fadet” og få mulighed for at arbejde med det, man godt kunne tænke sig. 
Samarbejdet og medindflydelsen er for lille.  Region HS er en stor region. Forslag til hvordan et 
frikøb kan se ud. Charlotte sagde, at det er en general drøftelse og ikke en side drøftelse i 
forbindelse med budgettet.  Man kan altid søge HB om en bevilling. Det er i øvrigt planlagt at vi skal 
have en debat om regionerne. 

• Hvad ligger der i GDPR, 100 t. Holdningen var, at en del af udgiften til GDPR er en IT-udgift, hvorfor 
Jeanette beder Troels om at splitte beløbet op, så vi kan lægge IT-delen sammen med det øvrige IT. 



 Samlet konklusion: 

• Der er enighed om at fremlagte 3-årige budget med kommentarer, opfylder ønsket om at 
budgettere mere modigt og mere realistisk. Vi kan sagtens budgettere med underskud. Vi kan tage 
af vores formue. Det kan forsvares, idet vi i de tidligere år har haft store overskud.  

 

Lovændringer: 

§3 Medlemmer 

Interessemedlemskab erstatter passivmedlemskab. Det er et forkert signal at kalde radiografer, der er 
ansat uden for Radiograf Rådets overenskomstområde passive. De radiografer der er ansat uden for 
Radiograf Rådets overenskomstområde, men ønsker en tilknytning til Radiograf Rådet, gør det ikke fordi de 
er passive, men fordi de er interesseret. 

Godkendt. 

 

§4 Rettigheder og pligter  

Giver interessemedlemmer og seniorer stemmeret til formand og næstformands valg samt stemmeret til 
valg af regionsbestyrelser. 

Stk. 6 fjernes. 

Godkendt med fjernelse af stk. 6. 

 

§7 Kontingent  

Et ønske om at indføre et differentieret kontingent for de radiografer, der arbejder under 20 timer om ugen 
samt konsekvens ændringer. 

Der var et ønske om at få præciseret, at det ikke kun var radiografstuderende, men også radiografer der 
tager en kandidat på SU, der skal betale 10 %. Der kommer derfor en tilføjelse til stk. 2. Tilføjelsen er 
understreget ”studerende på SU og seniorer betaler 10 %”. 

Med den tilføjelse blev § 7 godkendt. 

 

§11 Regioner 

Konsekvensændring ved indførelse af evt. ny struktur samt rettigheder til seniorer der er fastansat. 

Indstillet af et flertal i HB. 

Godkendt. 

§17 Formand og næstformand  

En præcisering af at alle medlemmer kan stemme til formands- og næstformandsvalg. 



Godkendt. 

 

§19 Hovedbestyrelsen 

Konsekvensændring ved indførelse af evt. ny struktur. 

Stk. 3 slettes. Når det er besluttet med en repræsentant fra hver region i HB, er stk. 3 ikke relevant. 

Indstilles af et flertal i HB. 

Godkendt med sletning af stk. 3. 

 

§27 Garantifonden 

Hovedbestyrelsen har igennem en årrække sat procentdelen til nul, da der har været projekter og initiativer 
i gang, der krævede, at der var kapital til rådighed. 

Godkendt. 

 

§ny GDPR 

Loven skal sikre at GDPR-reglerne overholdes af tillidsvalgte. 

Placering drøftes med Kisten Kenneth. 

Godkendt. 

 

I øvrigt: 

Udover 1. behandling af budget og lovændringer, foretog vi følgende orienteringer og beslutninger på 
begge møder: 

• OK21: Kickoff konferencen er aflyst og genbestilt uden omkostninger til den 17. marts 2021 
(Alternativt var pengene tabt). Der vil således ikke blive tale om kickoff, og det besluttes senere 
hvad indhold og formål skal være. Vi har på nuværende tidspunkt ingen ide om hvad der kommer 
til at ske med OK-forhandlingerne, ej heller ved vi om der er nogen påvirkning i det hele taget. Vi er 
bare klar til at agere i alle eventualiteter. 

• Der blev taget beslutning om at Copenhagen Economics fremlægger businesscase-rapporten på 
juni mødet og derfra beslutter vi, hvornår den skal offentliggøres. Der er enighed om, at tiden ikke 
er til offentliggørelse lige nu. Skulle der opstå en gunstig situation inden junimødet, må vi agere på 
det og indkalde til et web-møde. 

• Det aflyste aprilmøde skulle have været afholdt på Knudhule Badehotel, vi har genbestilt uden 
omkostninger til november-dobbeltmødet, den 10. og 11. november 2020. Alternativt var pengene 
tabt. 

• Tilbagemeldingerne på mail omkring regionsgeneralforsamlingerne var inkonklusive (med 
undtagelse af datoerne), hvorfor vi tog en drøftelse. Der blev opnået enighed om, at der ikke på 



regionsgeneralforsamlingerne i 2021 vil være underholdning/trækplaster arrangeret centralt fra. 
Dels har tiderne forandret sig og dels har vi en stor underholdningssatsning i jubilæet senere på 
året. I stedet benytter vi lejligheden til at forstrække regionernes økonomi lidt, ved at tilføre hver 
region 10.000 kr. hver til forplejning. Hvis der er regionerne, der ønsker at anvende midlerne til 
andet end forplejning, kan de det. 

• HB-møde den 10. juni udvides timemæssigt, så vi starter kl. 8. Derfor kan de HB-medlemmer, der 
ønsker det, bede Jeanette arrangere en overnatning (hvis det er blevet muligt til den tid – ellers har 
vi en ny situation. 

 

 

Charlotte 


