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Side 2 

 

1. Hovedbestyrelsesmøde - åbning 

Dato: 17. november 2021  Mødetidspunkt:  

Kl. 12.00 – 15.00 

Mødested: ZOOM 

Møde indkaldt af Radiograf Rådet 

Mødeleder: CGF 

Ordstyrer CS 

Referent JF  

Deltagere Formandskab: Charlotte Graungaard Falkvard (CGF) og Christian 
Gøttsch Hansen (CGH) 

Region Hovedstaden: Kathrine Erenskjold (KE) 

Region Sjælland: Nadja Christensen (NC) 

Region Nordjylland: Susanne K. Thomsen (SKT) og Johan Tandrup 
Kensler (JTK)  

Region Midtjylland: Christina Bagge Thisted-Høeg (CBTH) og Lise 
Bro (LB) 

Region Syddanmark: Lars Jensen (LJ) og Johnny Jensen (JJ)  

RSD: Josephine Vadgaard (JV) 

 

Sekretariat: Christian Strøm (CS), Jeanette Fischer (JF) og 

Claus Brix (CB) til punkt 5. 

 

Afbud: Torben Kirk Lehnskov, Pica Andersen og Katja Svanevig 
Dornsø  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Godkender den foreliggende dagsorden. 

Behandlet på 
mødet 

Punkt 5 udgår og rykkes til december mødet.  

Beslutning Den foreliggende dagsorden blev godkendt. 

3. Formel godkendelse af referatet af den 26. oktober 2021 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Godkender det foreliggende referat. 

Behandlet på 
mødet 

Opfølgning fra HB møde den 26. oktober:  

• Der er taget action på Brugerforum til hjemmesiden 

• Der er etableret ZOOM møder m/formandskabet 
(tilgængelighed/synlighed). Foreløbig 2 slot den første 
torsdag i hver md. 

• Dagsorden udsendes 14 dage før HB-møde. Referat senest 
14 efter HB-møde. 



 

Side 3 

• Juleevent: Vi er klar med en bruttoliste og tager kontakt til 
de enkelte med info/vejledning om optagelse af en lille 
video. 

• Der er sendt mail ud til HB omkring HUS   

Beslutning Referatet blev godkendt. 

4. Samarbejdet med Danske Sygeplejeråd 

Sagsfremstilling Hovedbestyrelsen har nu i mere end et halvt år grundigt drøftet 
samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd. Der er trods de grundige 
drøftelser for nærværende ikke et entydigt billede af, hvordan der 
skal konkluderes på drøftelserne. Tværtimod forekommer der at 
være flere veje at gå. Med henblik på, at de fortsatte drøftelser af 
samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd kan iscenesættes bedst 
muligt, ønskes Hovedbestyrelsens stillingtagen til, hvilket eller 
hvilke spor der skal arbejdes videre med fremadrettet, idet der 
umiddelbart kan identificeres fire retninger, i hvilke arbejdet kan 
foregå: 

Retning 1: 

Hovedbestyrelsen har ved flere lejligheder drøftet indholdet af 
samarbejdsaftalen med Dansk Sygeplejeråd, og én vej at gå er at 
indlede forhandlinger med Dansk Sygeplejeråd om justering af den 
gældende aftale. Et sådan skridt kan iværksættes efter nærmere 
aftale med Dansk Sygeplejeråd. 

Formandskabets vurdering af dette spor:  

En justering af samarbejdsaftalen er ladsiggørlig, men der er 
usikkerhed om, hvordan Dansk Sygeplejeråd vil forholde sig til 
Radiograf Rådets ønsker. En, med Radiograf Rådets øjne, forbedret 
samarbejdsaftale vil kunne danne grundlag for et forbedret 
samarbejde regionalt, men vil ikke være en garanti for et forbedret 
samarbejde, som vurderes som personafhængigt. En justeret aftale 
vil kunne styrke Radiograf Rådets politiske gennemslagskraft, mens 
det må vurderes at kunne svække Radiograf Rådets politiske styrke, 
hvis forhandlingerne med Dansk Sygeplejeråd ikke resulterer i de 
ønskede ændringer af samarbejdsaftalen. 

Retning 2: 

Hovedbestyrelsen har undervejs i sine drøftelser af samarbejdet 
med Dansk Sygeplejeråd berørt mulighederne for enten politisk 
og/eller sekretariatsmæssigt at samarbejde med en eller flere 
andre faglige organisationer som et alternativ til at opretholde det 
nuværende samarbejde med Dansk Sygeplejeråd.  

Formandskabets vurdering af dette spor:  

Samarbejde med andre organisationer er i udgangspunktet positivt 
for Radiograf Rådet, som ud over samarbejdet med Dansk 
Sygeplejeråd også formelt samarbejder med organisationerne i 
Sundhedskartellet og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Et eller 
flere forpligtende samarbejder med andre faglige organisationer vil 
kunne udgøre et reelt alternativ til samarbejdet med Dansk 
Sygeplejeråd, men det er vanskeligt at vurdere de konkrete 
politiske og økonomiske konsekvenser af sådanne samarbejder, før 
disse er mere konkrete. Det er tilsvarende vanskeligt at vurdere, i 
hvor høj grad Radiograf Rådet vil være en attraktiv forpligtende 
samarbejdspartner. På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at 
være så stærke alternativer til samarbejdet med Dansk 
Sygeplejeråd, at Radiograf Rådet umiddelbart vil kunne indgå i et 
eller flere andre samarbejder. Alternativer til Dansk Sygeplejeråd 
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vil skulle opdyrkes, før de reelt kan materialiseres i konkrete og 
forpligtende samarbejder. 

Retning 3: 

Hovedbestyrelsen har i sine drøftelser hidtil i høj grad fokuseret 
på, at Radiograf Rådet skal sikres en større selvstændighed i 
forholdet til Dansk Sygeplejeråd, og at dette sikres gennem en de 
facto større separation mellem Radiograf Rådet og Dansk 
Sygeplejeråd. Men et alternativ hertil kunne modsat være, at 
Radiograf Rådet søger at blive en integreret del af Dansk 
Sygeplejeråd – f.eks. som en ”Kreds Radiograf”.  

Formandskabets vurdering af dette spor: 

En større integration i Dansk Sygeplejeråd vil i udgangspunktet 
gøre radiograffaget mindre synligt, end det er i dag. Antallet af 
radiografer svarer nogenlunde til 3 % af antallet af sygeplejersker, 
og i sagens natur vil radiograferne have en – alt andet lige – 
udfordring ved at gøre sig synlige internt i Dansk Sygeplejeråd. 
Modsat vil adgangen til medierne ikke nødvendigvis være 
forringede, og her vil radiografernes muligheder umiddelbart være 
intakte i forhold til at promovere radiograffaget – ud fra et skarpt 
fagligt ståsted. I forhold til radiografernes indflydelse på f.eks. 
fremtidige forhandlingsaftaler og overenskomstfornyelser må 
indflydelsen anses for at blive forringet, hvis dette spor følges. I 
fald Radiograf Rådet bliver en kreds i Dansk Sygeplejeråd, vil 
Radiograf Rådets formand sandsynligvis få plads i Dansk 
Sygeplejeråds hovedbestyrelse med deraf følgende indflydelse på 
hele organisationens drift og udvikling. Vurderet ud fra et 
økonomisk perspektiv må det hævdes, at Radiograf Rådet vil være 
økonomisk sikret som en del af Dansk Sygeplejeråd. Radiograf 
Rådets nuværende regioner og regionsbestyrelser vil ved en fusion 
med Dansk Sygeplejeråd sandsynligvis skulle nedlægges. 
Ragionsbestyrelsesformænd vil i et ”Kreds Radiograf-scenarie” ikke 
eksistere, idet man må antage, at en bestyrelse for ”Kreds 
Radiograf” vil bestå af fælles- og tillidsrepræsentanter. 

Retning 4: 

Hovedbestyrelsen har undervejs i sine drøftelser af samarbejdet 
med Dansk Sygeplejeråd berørt mulighederne for at ”stå alene” og 
altså ikke have en eller flere samarbejdsaftaler med Dansk 
Sygeplejeråd eller andre faglige organisationer. Dog vil Radiograf 
Rådet fortsat qua sit medlemskab af Sundhedskartellet og 
Fagbevægelsens Hovedorganisation fortsat have disse  
samarbejdsfora intakte. 

Formandskabets vurdering af dette spor:  

I et scenarium, hvor Radiograf Rådet står uden en eller flere 
forpligtende samarbejdsaftaler, vil Radiograf Rådet naturligvis i 
udgangspunktet være frie til at mene og handle uden nødvendig 
hensyntagen til eventuelle samarbejdspartnere. Til gengæld vil 
Radiograf Rådet være voldsomt eksponerede i forhold til at kunne 
levere medlemsydelser på et tilstrækkeligt højt niveau, idet en del 
materiale og andet, der i dag stilles til rådighed for Radiog raf 
Rådet af Dansk Sygeplejeråd, mere grundlæggende vil skulle 
udarbejdes. Hertil kommer, at Radiograf Rådets politiske 
gennemslagskraft vil være udfordret, og der vil være usikkerhed 
om, hvordan Radiograf Rådets stilling vil være i forhold til 
fremtidige overenskomstfornyelser. Det vurderes at være 
nødvendigt med nyrekrutteringer til Radiograf Rådets sekretariatet 
med en betydelig kontingentforhøjelse til følge.  
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De fire retninger er i det foregående ikke fuldt belyste eller 
tilbundsgående analyserede. En nærmere belysning samt analyse 
fordrer, at et større arbejde iværksættes, end hvad der har været 
mulighed for at iværksætte siden sidste møde i Hovedbestyrelsen. 
Omdrejningspunktet for Hovedbestyrelsens stillingtagen til de fire 
retninger bør være de konsekvenser, et givent valg af retning har 
for Radiograf Rådets medlemmer i relation til oplevelsen af 
Radiograf Rådets service, Radiograf Rådets evne til fremadrettet at 
kunne varetage medlemmernes interesser på det overordnede 
politiske niveau og endelig størrelsen på det kontingent, der skal 
betales for medlemskab af Radiograf Rådet.  

Indstilling Formandskabet indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen med udgangspunkt i de fire skitserede retninger 
fortsætter drøftelserne af samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd og 
beslutter, hvorledes der skal arbejdes videre med emnet, herunder 
hvad der skal belyses og analyseres yderligere.  

Behandlet på 
mødet 

Hovedbestyrelsen ønsker på baggrund af sine fortløbende 
drøftelser, en forhandling med Dansk Sygeplejeråd om indholdet af 
samarbejdsaftalen. Vi står i en stærk position og skal stå sammen.  

Konklusion En enig hovedbestyrelse besluttede at følge retning 1.  

Hovedbestyrelsen vil på næstkommende møde den 16/12-21 få 

forelagt et oplæg til forhandlingsmandat for forhandlingerne.  

5. Radiograf Rådets kursusaktiviteter 

Sagsfremstilling På foranledning af spørgsmål rejst på Hovedbestyrelsens møde den 
26. oktober 2021 præsenteres Hovedbestyrelsen for et mundtligt 
oplæg om Radiograf Rådets kursusaktiviteter. Oplægget holdes af 
fagchef Claus Brix, som har været ansvarlig for udviklingen af 
kursusområdet, og i dag er den daglige tovholder.  

Indstilling Formandskabet indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen på baggrund af det mundtlige oplæg fra fagchef 
Claus Brix om Radiograf Rådets kursusaktiviteter drøfter områdets 
udvikling og stiller spørgsmål til opklaring.  

Behandlet på 
mødet  

Punktet flyttes til næstkommende møde den 16/12-21. 

Konklusion   

6. Nyt fra formandskabet  og sekretariatet  

Sagsfremstilling  

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Tager orienteringerne til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

CGH: Orientering fra næstformanden herunder også arbejdsmiljø 
og uddannelsesområdet: 

 

• UUF (oplæg med Randi Brinkmann) om barriere i VEU.  

• Har deltaget til Retsmedicinsk Årsmøde, da 
billeddiagnostisk var omdrejningspunktet.  

• Lederseminar Radiograf Rådet retorik i artikler ect. 
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• Høringssvar på vejledning om erhvervelse af kvalifikationer 
til betjening af mammografiapparater ved screening for 
brystkræft. 

• Personsag vedr. manglende autorisation.  

• Rykket for forhandling i DSR Midt vedrørende 
strålebeskyttelseskoordinatorer. Der er begæret 
forhandling i regionen. Har ligeledes rykket for forhandling 
vedr. mammografiscreeningsenheden i Viborg. 

Arbejdsmiljø: 

• Opfordring til TR og AMR om indstilling til Arbejdsmiljø 
prisen 2022.   

• Deltaget i TR/AMR seminar herunder nedsættelse af  
AMR planlægningsgruppe til næste TR/AMR-seminar.   

• 1. forespørgsel er afsendt til respektive AMR ledere 
vedrørende frihed til, at der kaldes en planlægningsgruppe 
sammen vedrørende AMR delen på TR/AMR seminar 2022.   

• Gennemgået arbejdsskadesager med Homma Yusuf der 
enten skal behandles af Radiograf Rådet eller af DSR, indtil 
der er ansat en ny juridisk konsulent.   

Uddannelsesområdet: 

• Dialog med Absalon om uddannelsesudvalg samt en 
anbefaling på en underviser/leder til den nye godkendte 
radiografuddannelse i Næstved.   

• Uddannelsesudvalgsmøde på KP med baggrund i 
uddannelsesmiljøet.  

 
 
CGF: Orientering fra formanden herunder også forskning og 
internationalt: 
 

• Har deltaget til TR/AMR seminar og Lederkonferencen. Det 
har været godt, specielt at se folk igen. 

• Har aktiviteter med Grønland herunder om muligheder for 
beskrivende radiografer. 

• Fornyet gang i guidelines for MR. 

• Har været til et lungecancer seminar (hybrid). Spændende 
med screening af lungekræft. 

• Har fat i stråleterapi radiografer. Stadig udfordringer om 
farmakologi. 

• Har holdt møde med den nye direktør og Marianne Gellert 
fra UCL. 

Forskning: 

• Forskningsnetværket har afholdt netværksdag med stor 
deltagelse. 

• Netværket kommer til at spille en stor rolle i forhold til 
Verdenskongressen i 2024 og vil primært udgøre den 
videnskabelige komité. 

Internationalt: 

• Overtager posten som EFRS-præsident den 12. november 
21. Et spændende job, der vil være med til at sætte 
Danmark og danske radiografer på Europa-kortet. 

 

CS: Orientering fra sekretariatschefen: 

• Der har været deadline på annoncen vedr. ny 
kommunikationsmedarbejder. Der er etableret samtaler . 

• Ny annonce indrykkes vedr. juridisk konsulent. HB ønsker i 
den forbindelse, at et hovedbestyrelsesmedlem sidder i 
ansættelsesudvalget. SKT melder sig til.  
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• Der er ønske fra Dansk Sygeplejeråd om udarbejdelse af en 
ny form for budgetoversigt. Dette vender vi tilbage om.    

Konklusion Ikke relevant. 

7. Radiografiens dag 2022 

Sagsfremstilling Radiografiens dag er et naturligt omdrejningspunkt for en 
fokusering på radiografen som en fagligt unik ressource i 
sundhedsvæsenet, og dermed bør Radiograf Rådet naturligvis være 
engageret i Radiografiens dag. Årets initiativ, hvor Radiog raf Rådet 
har udskrevet en konkurrence om kåring af ”Mit faglige forbillede”, 
har skullet give øget fokus på både fag og faglighed. Da kåringen af 
”Mit faglige forbillede” har fundet sted efter, at dagsordenen er 
blevet udsendt, kan der ikke endeligt konkluderes i forhold til, om 
initiativet har haft tilstrækkelig positiv virkning i forhold til at 
promovere faget. Der indkom i alt 40 indstillinger i forhold til, 
hvem der skulle vinde konkurrencen.  

Med henblik på fælles fodslag og planlægningen af markeringen af 
Radiografiens dag 2022 sættes punktet på som en drøftelsessag.  

Indstilling Formandskabet indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen på baggrund af årets og tidligere erfaringer med 
initiativer på Radiografiens dag drøfter, hvorledes Radiografiens 
dag i 2022 skal markeres af Radiograf Rådet.  

Behandlet på 
mødet 

Vi har fået positive tilmeldinger vedr. fejringen af Radiografiens 
Dag 2021. 

Konklusion Hovedbestyrelsen vil på sit møde den 16/12-21 drøfte markeringen 
for 2022. 

8. Radiograf Rådets aktivitetskalender 2022 

Sagsfremstilling Årets møde- og aktivitetskalender for 2022 er fastlagt, mens 
datoer for afholdelse af regionsbestyrelsesseminaret 2022 endnu 
ikke er på plads. Hovedbestyrelsen skal derfor beslutte datoer for 
seminarets afholdelse, således at der kan planlægges herefter, 
herunder at f.eks. Tillidsrepræsentantudvalget (TRU) kan fastlægge 
datoer for årskursus samt TR- og AMR-seminar i 2022, samt at 
lederkredsen kan fastlægge tidspunktet for afholdelse af 
lederkonferencen i 2022.  

Indstilling Formandskabet indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen fastlægger regionsbestyrelsesseminaret i 2022 
til afholdelse onsdag henholdsvis torsdag den 21. og 22. 
september. 

Behandlet på 
mødet 

Hovedbestyrelsen gjorde opmærksom på, at datoerne den 21. og 
22. september konflikter med ERFA-dagene for de 
uddannelsesansvarlige. Seminaret rykkes derfor en uge frem.  

Konklusion Revideret kalender 2022: 

 



 

Side 8 

 

 

Hovedbestyrelsens ordinære  

møder i 2022: 

 

Onsdag den 2. februar  HB-møde 10.00 -16.30 

Tirsdag den 8. marts  HB-møde 10.00 – 16.30  

Onsdag den 27. april  HB-møde 10.00 – 16.30 

Tirsdag den 17. maj  HB-møde 12.00 – 15.00 ZOOM 

Tirsdag og onsdag den 14. og 15. 

juni   

2 dags HB-møde  

Torsdag den 25. august HB møde 10.00 – 16.30 

Tirsdag den 20. september HB-møde 12.00 – 15.00 ZOOM 

Onsdag den 26. oktober  HB-møde 10.00 – 16.30  

Torsdag den 1. december HB-møde 10.00 – 16.30 

 

Datofastlagte øvrige mødeaktiviteter:  

 

2. – 6. marts  ECR, Wien  

6. – 7. april  Billeddiagnostisk Årsmøde 

21. maj Jubilæumsfest 

31. maj – 3. juni TR-Årskursus 

14. – 15. september Regionsbestyrelsesseminar 

Uge 44 (3 dage)  TR og AMR-seminar 

Uge 45 (2 dage) Lederkonference 

14. – 16. december ISRRT Bangkok 

 

Endnu ikke datofastlagte  

Mødeaktiviteter: 

 

November EFRS-generalforsamling 

November RSNA  

        9. Ansøgning til Radiograf Rådets Forsknings- og Publiceringsfond 

Sagsfremstilling Radiograf Rådets Forsknings- og Publiceringsfond har modtaget en 
ansøgning fra ph.d.-studerende Malene Bisgaard, som ansøger 
fonden om en samlet bevilling på kr. 30.000 fordelt over ph.d. -
studiets tre år. Studiet har til formål at udvikle,  teste og validere 
MR-scanningsmetoder til at måle perfusion i muskelvæv i 
underben før og efter patienter er blevet behandlet for 
kredsløbssygdomme uden brug af MR-kontrastvæske. Ansøgningen 
ligger inden for rammerne af, hvad der kan bevilges støtte til f ra 
Forsknings- og Publiceringsfonden, og det nedsatte 
bedømmelsesudvalg indstiller ansøgningen til godkendelse i 
Hovedbestyrelsen. 

Der er i Budget 2021 afsat kr. 50.000 i Forsknings - og 
Publiceringsfonden. Forbruget er pr. 17. november 2021 kr. 0,00.  

Indstilling Det af Hovedbestyrelsen nedsatte bedømmelsesudvalg til 
bedømmelse af forskningsansøgninger til Forsknings- og 
Publiceringsfonden indstiller, at:  

Hovedbestyrelsen bevilger kr. 30.000 til ansøger med en ligelig 
fordeling af midlerne over ph.d.-studiets tre år. 

Behandlet på 
mødet 

CGF gav en orientering om ansøgeren og studiet.  
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Konklusion Hovedbestyrelsen imødekom ansøgningen.  

10. Nyt fra regionerne, lederne, de studerende og ansvarsområderne 

Sagsfremstilling  

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Tager orienteringerne til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

Region Midtjylland v/CBTH: 

Det er stille og roligt. Der er 2 afdelinger, der søger 
afdelingsradiografer. Det kniber med ansøgninger.  

 

Region Nordjylland v/SKT: 

Arrangementet d. 26. marts 2022 er udsolgt. Der er ansat en stor 
flok radiografer, da der skal udvides ifm. prostata. Bestyrelsen er 
faldet godt på plads. Overvejer at holde et kaffemøde med den 
nyvalgte for- og næstformand for DSR, kreds Nord. Ellers stille og 
roligt. 

 

Region Syddanmark v/LJ: 

Der er gang i en julequiz. Der mangler ansøgninger til de opslåede 
stillinger. Der er været afholdt repræsentantskabsmøde i FH. Der 
er opfordring til, at man bliver siddende i bestyrelserne.  LJ 
efterlyser referatet fra regionsgeneralforsamlingen samt navn på 
den nye bestyrelse på hjemmesiden. Dette var der flere andre 
regionsformænd der også efterspurgte. 

JJ tilføjede, at OUH er ved at implementere et nyt RIS/PACS-
system. Det er ikke problemfrit.  

 

Region Hovedstaden v/KE: 

Der har været gennemført et arrangement – Den syge hjerne – 
med 45 deltagere. Der er lagt en vinterpakke ud, som skal bruges 
til fastholdelse af medarbejdere. Beløbet kan bruges til hvad som 
helst. Endelig deltager KE og TKL i FH ’s repræsentantskabsmøde i 
næste uge. 

 

Region Sjælland v/NC: 

Stille og roligt. Der har været afholdt en konkurrence på Facebook.  

 

RSD v/JV: 

Er blevet kontaktet af SLS’ formand . En af deres mærkesager i år, 
er ordentlige lønvilkår for de studerende, da der i afdelingerne 
stilles krav til beståelse af semestre, hvilket bør give mere i løn. JV 
undersøger med CGF om der er lign. forhold for RSD. Har fejret 
Radiografiens Dag i Aalborg Centrum og delt slik ud. Desværre var 
KP forhindret i af afholde et lign. arrangement. JV har taget 
kontakt til Mirko fra Svendborg vedr. rekruttering af medlemmer 
til RSD-poster på UCL. JV er gået i gang med at tilrette RSD pjecen.  

 

TRU: Der har været afholdt TR/AMR-seminar. Efterlyser 
evalueringsskemaer. Sekretariatet følger op på disse punkter. 
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Arbejdsmiljø og uddannelse v/CGH: 

Se orientering fra næstformand. 

 

Forskning og Internationalt v/CGF: 

Se orientering fra formand. 

Konklusion Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

11. Idéer og/eller ønsker til punkter på kommende møder i Hovedbestyrelsen 

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

• Facebook – rammer 

• Bestyrelsesarbejde/ansvar 

• Jubilæumsfest 

• Forslag om ét fysisk HB-møde i 2022 evt. kan erstattes med 
et virtuelt møde 

Konklusion  

12. Regnskabsoversigt for 3. kvartal 2021 

Sagsfremstilling Der er af Dansk Sygeplejeråd udarbejdet regnskabsoversigt for 3. 
kvartal 2021, som fremlægges til Hovedbestyrelsens orientering. 
Det vil under punktet være muligt at stille spørgsmål til oversigten. 

Indstilling Formandskabet indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, herunder at 
Hovedbestyrelsen eventuelt stiller opklarende spørgsmål til 
regnskabsoversigten. 

Behandlet på 
mødet 

Der var ingen spørgsmål. 

Konklusion Orienteringen taget til efterretning.  

13. Det politiske pusterum – uden referat 

Sagsfremstilling Punktet er fra og med Hovedbestyrelsens møde den 9. -10. juni 
2021 et fast tilbagevendende punkt på Hovedbestyrelsens 
dagsorden. Der er umiddelbart ikke varslet temaer, der ønskes at 
blive taget op under punktet på dette møde, hvorfor ordet er helt 
frit under behandlingen af punktet.  

Indstilling Formandskabet indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen åbent og fordomsfrit drøfter de emner, der 
bringes frem under punktet. 

Behandlet på 
mødet 

CGF orienterede om den aktuelle politiske situation, herunder 
samarbejdet i SHK 

Konklusion Ikke relevant. 

14. Eventuelt 

Sagsfremstilling  

Indstilling  
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Behandlet på 
mødet 

Hovedbestyrelsen drøftede afvikling af årets sidste møde den 
16/12-21. 

Konklusion Hovedbestyrelsen besluttede at mødet afsluttes kl. 14 med en 
efterfølgende julefrokost. 

15. Tak for i dag og eventuelle bemærkninger til mødets gennemførelse  

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

Der var en drøftelse af mængden af virtuelle møder og 
holdningerne gik i modsatte retninger.  

Konklusion Vi tager drøftelserne og ønskerne op på december-mødet. 

 


