
 

 

 

Referat af møde i Radiograf Rådets Hovedbestyrelse 

 17.05.2022 kl. 12.00 – 15.00 

Mødeleder: CGH  

Ordstyrer: CGH 

Referent: JF  

 

Dagsorden 

01. Mødet åbnes           12.00 

02. Godkendelse af dagsorden         12.05 

03. Godkendelse af referat af møde den 27. april 2022      12.10 

04. BESLUTNING Radiograf Rådets årsregnskab 2021      12.20 

05. ORIENTERING: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2022      13.00 

06. Nyt fra regionerne, lederne, de studerende og ansvarsområderne (mundtligt)  13.15 

07. Nyt fra Formandskabet og orientering fra Sekretariatet (mundtligt)    13.45 

08. Idéer og/eller ønsker til punkter på kommende møder i Hovedbestyrelsen (mundtligt) 14.15 

09. DRØFTELSE: Det politiske pusterum (uden referat)      14.20 

10. Eventuelt           14.50 

11. Tak for i dag og eventuelle bemærkninger til mødets gennemførelse   14.55 

 

Bemærk, at punkter til BESLUTNING, DRØFTELSE eller ORIENTERING har et sagsforklæde, hvor sagens 

baggrund og indhold præsenteres sammen med en kort indstilling. Der kan være bilag til sagsforklædet. 

Øvrige punkter på dagsordenen har ikke tilhørende sagsforklæder og bilag. 

   

1. Fremmødte 

 

Formandskab: Christian Gøttsch Hansen (CGH) 

Region Hovedstaden: Kathrine Erenskjold (KE) og Omar Muharemovic (OM) suppleant for Torben 

Region Sjælland: Nadja Christensen (NC) og Helle Hegelund (HH) suppleant for Katja 

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

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

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

RSD: Josephine Vadgaard (JV)  

 

Afbud fra: 

Charlotte Graungaard Falkvard, Christian Strøm, Torben Kirk Lehnskov, Katja Svanevig Dornsø samt Pica 

Andersen (ingen suppleant) 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 



 

Side 2 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Godkender den foreliggende dagsorden. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:   

 

BESLUTNING: Den foreliggende dagsorden blev godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra møde den 27. april 2022 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Godkender det foreliggende referat. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  

 

BESLUTNING: Det foreliggende referat blev godkendt. 

4. Radiograf Rådets årsregnskab 2021 

SAGSFREM- 

STILLING: Radiograf Rådets årsregnskab for 2021, som fremlægges til Hovedbestyrelsens godkendelse, 

  rummer et samlet resultat på kr. 1.794.658 efter skat (nederst side 9 i Bilag 4.2). Resultatet er kr. 

  891.791. bedre end resultatet for 2020. 

  Resultatet fremkommer ved, at Radiograf Rådet har haft indtægter på kr. 14.075.575, hvoraf 

  kontingentindtægterne udgøres af kr. 12.368.966 og AKUT-midlerne kr. 1.706.609 [AKUT-midler 

  er målrettet afholdelse af aktiviteter for Radiograf Rådets tillidsrepræsentanter], og  

  omkostninger for i alt kr. 12.094.433, hvoraf omkostninger til tillidsrepræsentantuddannelse 

  udgør kr. 819.793. Således udgøres det samlede resultat af et overskud i forhold til   

  tillidsrepræsentantområdet på kr. (1.706.609 (AKUT-midler) – 819.793) 886.816 og det øvrige 

  aktivitetsområde (finansieret af kontingentindtægter) et overskud på kr. (1.794.658 (samlet 

  resultat) – 886.816 (overskud på tillidsrepræsentantområdet) 907.842. 

  Årets resultat kan for så vidt det gælder tillidsrepræsentantområdet forklares ved, at der har 

  været færre aktiviteter end den aktivitetsramme i form af AKUT-midler, Radiograf Rådet har 

  fået tildelt. Dette skyldes i særdeleshed en ringere aktivitet grundet bl.a. virkningerne og  

  eftervirkningerne af COVID-19. På Radiograf Rådets øvrige aktivitetsområder kan det f.eks. 

  konstateres, at omkostningerne til Radiografen har været lavere i 2021 bl.a. grundet nedgang 

  i antallet af udgivelser fra 2020. Kursusvirksomheden og forlagsvirksomheden har i 2021  

  tilsammen givet et overskud på i alt kr. 177.832. 

  Personaleomkostningerne er trods en udvidelse af Sekretariatets bemanding (tilførsel af  

  sekretariatschef) blevet holdt på stort set samme niveau som i 2020 bl.a. forklaret ved, at der 

  har været længerevarende vakancer (konsulentstillinger) i Sekretariatet.    

  Personaleomkostningerne ligger således et pænt stykke under det estimerede budget  

  vedtaget på Radiograf Rådets kongres 2020 (ca. kr. 400.000 under estimatet på op til kr.  

  6.600.000). 

  På it-området bemærkes, at Sekretariatets indsats i 2021 for at minimere omkostninger til bl.a. 

  it-området har betydet et mindre forbrug på kr. 497.000 i forhold til forbruget i 2020 (Punkt 2 på 

  side 13 i Bilag 4.2). Hovedbestyrelsen vil på sit møde få en mundtlig introduktion til Radiograf 

  Rådets årsregnskab 2021 af den af Hovedbestyrelsen udpegede revisor, ligesom der vil være 

  mulighed for at stille opklarende spørgsmål, som dog med fordel kan stilles på forhånd forud 

  for mødet ved henvendelse til Jeanette Fischer (jeanette@radiograf.dk) eller Christian Strøm 

  (stroem@radiograf.dk). 

mailto:jeanette@radiograf.dk
mailto:stroem@radiograf.dk


 

Side 3 

 

INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen gerne forud for mødet – alternativt på mødet – fremkommer med  

  spørgsmål, der kan medvirke til at sikre transparens og åbenhed om Radiograf Rådets  

  aktiviteter, og herunder hvorledes Radiograf Rådet har anvendt sine midler i 2021. 

  Hovedbestyrelsen tager Radiograf Rådets årsregnskab 2021 til efterretning. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET:  Radiograf Rådets revisor Stig Skovly fremlagde regnskabet for 2021. Der var kun et enkelt  

  spørgsmål til de ubrugte AKUT midler. Disse er indtægtsført i Radiograf Rådets regnskab.  

  Til slut opfordrede revisoren, at Hovedbestyrelsen på et kommende møde drøfter proceduren 

  for godkendelse af div. indkøb/fakturaer for at undgå besvigelser.   

   

BESLUTNING:  Radiograf Rådets årsregnskab for 2021 fremlægges i henhold til Radiograf Rådets love § 33, 

  stk. 3 for Kongressen i 2023. Desuden lægges Radiograf Rådets årsregnskab i henhold til  

  Radiograf Rådets love § 33, stk. 4 på Radiograf Rådets hjemmeside. Regnskabet blev  

  godkendt og vil blive fremsendt til digital underskrivelse. 

5. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2022 

SAGSFREM- 

STILLING: Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2022 udviser et overskud på kr. 467.894 mod et budgetteret 

  underskud for 2022 på kr. 255.292. Kontingentindtægterne ligger marginalt under det  

  forventede med 24 % (mod 25 %) af indtægterne i hus på nuværende tidspunkt. AKUT-midler 

  for 2022 er forsinkede og ikke indkommet i 1. kvartal og ligger derfor teknisk set under budget, 

  hvilket dog vil blive udlignet i 2. kvartal. 

  På omkostningssiden ligger de samlede udgifter på 18 % og således under budget (25 %), og 

  samlet set er Radiograf Rådets økonomi efter 1. kvartal fuldt ud på linje med det   

  budgetterede. 

 

 INDSTILLING:  Formandskabet indstiller, at: 

  Hovedbestyrelsen tager Kvartalsrapport for 1. kvartal 2022 til efterretning, men eventuelt stiller 

  oplysende spørgsmål til rapporten, som er vedhæftet som Bilag 5.1. 

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Ingen spørgsmål.  

 

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen tager kvartalsrapporten for 1. kvartal 2022 til efterretning.   

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

SAGSFREM- 

STILLING:  

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Tager orienteringerne til efterretning.  

 

BEHANDLET  



 

Side 4 

PÅ MØDET:  Syddanmark v/LJ: Har deltaget i ROS møde, hvor bl.a. Stephanie Lohse, regionsformand, var 

inviteret. Stephanie Lohse er interesseret i en forlængelse af pakkerne, herunder til 

pukkelafvikling. Vigtigt at være opmærksom på de afledte konsekvenser.  

 

  Midtjylland v/CBTH: Region Nordjylland har fået regionsdirektøren fra Midt grundet  

  amputationssagen.  

 

  Studerende v/JV: Afholder møde i RSD den 18. maj. Har fået en ny lokalformand på KP. JV 

  melder navn ind til sekretariatet efter den 8. juni hvor der er valg i RSD. 

 

  Hovedstaden v/OM og KE: Kampagne vedr. TR netværk. Mangler at få de sidste TRer med. 

  Kampagne om ligeløn. Indgået ny ferieaftale, hvor pukkelafvikling er en del af aftalen. Har 

  været til 1. maj arrangement. 

 

  Nordjylland v/SKT: Har været til møde ang. vinterpakken. Regionen har ikke brugt alle deres 

  penge, hvorfor der var forslag om at benytte disse til tillæg. Der var også forslag om at  

  benytte pengene til OK og en forlængelse af aftalen. Forslagene blev stemt ned af de andre 

  regioner. Indgået ny ferieaftale, som også gælder pukkelafvikling. Aftalen gælder indtil  

  efteråret – muligvis resten af året. Medlemsarrangement til efteråret er på plads. 

 

  Sjælland v/NC: Der afholdes arrangement den 1. juni. Oplever stor P1 tilgang. Kan ikke nå det 

  inden for behandlingsgarantien. Har været nødt til at åbne ekstra op.    

 

  TRU v/LJ: Alt er nu på plads til TR Årskurset. 

 

  AMR v/CGH: Er i AMPU i gang med at se på anbefalinger til natarbejde og  

   arbejdsskadereformen. Begge ligger til godkendelse og kører ad forhandlingsvejen.  

 

  Uddannelsesansvarlig v/CGH: Er pt ved at gennemlæse og kommentere ind i den nye  

  studieordning for den nye radiografuddannelse på Absalon i Næstved. 

                          Der er desværre et møde, der falder sammen med dette HB møde, så CGH mødes med 

  Peter Butty senere virtuelt. 

 

   RSD ansvarlig v/CGH: Har ved mail udsendt en opdateret anbefaling af løn for studerende, 

  som i deres fritid tilbyder at arbejde på de radiologiske afdelinger ect.  

                          Kommunikationskonsulenten får udarbejdet nye layout, hvorefter den bliver tilgængelig på 

  hjemmesiden og forberedt på print som folder/flyer. 

   

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. 

7. Nyt fra Formandskabet og orientering fra Sekretariatet (mundtligt)  

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING: Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

  Tager orienteringerne til efterretning.  

 



 

Side 5 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: CGF: Ikke til stede. 

 

  CGH: BFA (Branche, fællesskab og arbejdsmiljø). Der har været et dialogmøde vedr.  

  pjecen ”stærkere sammen”, som er et redskab, der forhåbentlig kan være med til at styrke 

  arbejdsfællesskabet. 

 

  CS: Ikke til stede. 

  

BESLUTNING: Hovedbestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.    

8. Idéer og/eller ønsker til punkter på kommende møder i Hovedbestyrelsen (mundtligt) 

SAGSFREM- 

STILLING:  

    

INDSTILLING:  

 

BEHANDLET   

PÅ MØDET: Rekruttering RSD (evt. et emne til regionsbestyrelsesseminaret)  

 VK24 

 HUS – opfølgning 

 Kerneværdier 

 Evaluering af jubilæumsfest 

 Procedure ved fakturagodkendelse (besvigelser)   

  Topmøde den 20. september 

BESLUTNING:  

9. Det politiske pusterum 

SAGSFREM- 

STILLING: 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: Intet under dette punkt. 

 

BESLUTNING: 

10. Eventuelt 



 

Side 6 

 

SAGSFREM- 

STILLING:   

 

INDSTILLING:   

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: Region HS v/OM vendte tilbage til emnet om uddannelsespladser i regionen - hvordan der 

  ihærdigt arbejdes med fordelingsnøgler. Det fylder meget i regionen og er en kæmpe  

  udfordring. Det udløste en længere debat. CGH oplyser, at emnet bringes på banen til  

  topmødet.  

  JF gav en kort orientering om jubilæumsfesten. Vi er klar.  

 

BESLUTNING:  

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

SAGSFREM- 

STILLING:  

 

INDSTILLING:  

 

BEHANDLET  

PÅ MØDET: HB gav udtryk for, at det havde været et fint møde – godt styret. Revisoren gav en fin  

  fremlæggelse af årsregnskabet, hvilket også betød, at der ingen bemærkninger var ud over 

  det i punkt 4 beskrevet.   

 

BESLUTNING:  

 


