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Referat fra onlinemøde 
Regionsbestyrelsen – Region Syd 

8. december 2020 
 
Navn Deltaget Fravær 

med afbud 
Fravær 

uden afbud 
Mie Vode Moll x   
Benny Poulsen Madsen x   
Hanne Ryelund Sørensen x   
Heidi Elna Poulsen x   
Jesper Nissen x   
Katrine Marie Andersen Friborg x   
Merete Møller Petersen x   
Mette Mathilde Oksen x   
Pernille Aakerlund Iversen x   
Regis Marker-Balenda x   
Tannie Grinderslev Madsen x   
Ruby Rebecca Hjort (1. suppleant) x   
Mette Rahbek (SDS-rep. Odense) er trådt 
ud og Lene Boye er trådt ind. x   

Marie Røikjær Frich (SDS-rep. Esbjerg) x   
 
 
0. Formalia 

 
Mie bød velkommen og alle præsenterede sig for hinanden. 
Ved behov for hjælp til opstart og anvendelse af AdminControl blev der henvist til Jan 
Sylvest. 
 

0.1 Godkendelse af dagsorden 
 
Bemærkninger og beslutning:  
Dagsorden godkendt. 
 

0.2 Godkendelse af referat fra RB-møde den 2. oktober 2020 
 
Sagsfremstilling:  
RB skal godkende referatet fra forrige møde. 
 
Bilag:  

- Referat fra RB-møde den 2. oktober 2020 (Kommer når det er fundet) 
 
Bemærkninger og beslutning: 
Der skulle have ligget et referat fra mødet den 2. oktober, men det har ikke været 
muligt at finde det. 
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Det er vurderingen fra bestyrelsesmedlemmer fra sidste valgperiode, at der måske ikke 
ligger et referat, da mødet primært omhandlede forberedelse af generalforsamling, 
som blev afviklet samme dag. 
Der således ikke noget at godkende. 
 

0.3 Forretningsorden for nyvalgt RB 
 
Sagsfremstilling:  
RB skal drøfte tidligere forretningsorden m.h.p. revision og godkendelse af ny 
forretningsorden for valgperioden 2020-2022. 
 
Bilag:  

- Forretningsorden fra seneste valgperiode. 
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Mie gennemgik forretningsordenen fra seneste valgperiode. Forslag til ændringer blev 
gennemgået og drøftet. Ændringer blev indarbejdet i forretningsordenen løbende under 
mødet, hvorefter det endelige resultat til slut blev godkendt af alle 
bestyrelsesmedlemmer.  
Ny forretningsorden vedlægges referat. 
 

0.4 Konstituering og nedsættelse af udvalg 
 
Sagsfremstilling: 
Drøftelse af og beslutning om konstituering og nedsættelse af udvalg. 
 
Bilag:  

- Ingen bilag 
 
Bemærkninger og beslutning: 
 
- Nedsættelse af udvalg: 
Bestyrelsen brainstormede omkring nedsættelse af udvalg under RB, hvorefter der blev 
træffet beslutning om følgende: 
 

- REP-udvalg nedsættes. Udvalget udarbejder eventuelle ændringsforslag og 
udtalelser til Repræsentantskabet 2022 samt deltager i planlægningen af 
aktiviteter for Region Syds delegation. Alle bestyrelsesmedlemmer får i.f.m. 
fremsendelse af referat mulighed for at tilmelde sig udvalget. Mie indkalder til 
det første møde i udvalget. Udvalget fremlægger løbende sit arbejde for RB. 

- Road-tour-udvalg nedsættes. Udvalget skal drøfte formål med og afvikling af 
Road-tour, udvikle nye ideer til brug af campingvognen og være tovholder på 
fremadrettede aktiviteter. Alle bestyrelsesmedlemmer får i.f.m. fremsendelse af 
referat mulighed for at tilmelde sig udvalget. Mie indkalder til det første møde i 
udvalget. Udvalget fremlægger løbende sit arbejde for RB. 

- Aktivitetsudvalg nedsættes. Alle bestyrelsesmedlemmer får i.f.m. fremsendelse 
af referat mulighed for at tilmelde sig udvalget. Mie indkalder til det første møde 
i udvalget. Udvalget fremlægger løbende sit arbejde for RB. Bestyrelsen giver 
på forslag fra Mie tilsagn om, at firmaet Playmarkers kan bestilles til at afholde 
et webinar om facilitering af onlinemøder i februar/marts. Derved har udvalget 
bedre tid til at planlægge fremadrettede aktiviteter. 
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- RB Syds uddannelsesudvalg nedsættes. Udvalget består af repræsentanter i 
uddannelsesudvalg. Udvalget sparrer omkring arbejdet i uddannelsesudvalgene 
og drøfter emner til eller fra dagsordener. Mie indkalder til det første møde i 
udvalget. Udvalget fremlægger løbende sit arbejde for RB. 

 
Regionsbestyrelsen vil i det løbende arbejde nedsætte udvalg ud fra behov og 
aktualitet. Evt. nedsættelse af et kommunikationsudvalg vil blive drøftet senere. 

 
- Konstituering: 
Bestyrelsen drøfter valg af næstformand for RB samt hvilken funktion vedkommende 
skulle varetage.  
Tidligere regionsbestyrelse ønskede ikke valg af næstformand, da titlen var ”mere navn 
end af gavn”, da der ikke er afsat økonomiske ressourcer til en næstformand, og da 
vedkommende vil have svært ved at træde til ved formandens fravær grundet arbejde.  
På Repræsentantskab 2020 blev forslag om regionale næstformænd nedstemt. At 
anvende midler på næstformandsfunktioner ses derfor ikke at have opbakning blandt 
medlemmerne. 
På baggrund af drøftelsen vælger Regionsbestyrelsen ikke at vælge en næstformand i 
denne valgperiode.  
 

1. Sager til politisk drøftelse 
 

1.1 Resolutionen "Stærkere sammen - for et godt arbejdsliv og socialfaglig 
stolthed" 
 
Sagsfremstilling:  
Kort drøftelse samt aftale for det videre arbejde med resolutionen. 
 
Bilag:  

- Resolutionen 
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Mie orienterer om, at medarbejdere i Toldbodgade, Hovedbestyrelsen og konsulenterne 
i DS Region Syd er involveret i, hvordan resolutionen omsættes til konkrete mål og 
handlinger.  
Det aftales, at der planlægges en temadrøftelse om resolutionen på kommende RB-
møde.  
 

1.2 Kommende HB-møde den 16.-17. december 2020 
 
Sagsfremstilling: 
Punkter til kommende HB-møde bliver gennemgået og drøftet. 
 
Bilag: 

- Materiale til kommende HB-møde ligger i AdminControl. 
 

Bemærkninger og beslutning: 
Følgende drøftes og aftales: 

- Opfølgning på Repræsentantskab i 2020. Bestyrelsens erfaringer drøftes kort. 
Det aftales, at Mie fremsender en mail til alle delegerede fra Region Syd m.h.p. 
evaluering og vidensopsamling. 

- Status for OK21. Regionsbestyrelsen vil løbende blive orienteret om 
forhandlingerne. Mie deltager i forhandlingsdelegationen. Der planlægges 
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webinarer for tillidsvalgte og Mie vil tilbyde at kommunikere omkring OK21 på 
lokale arbejdspladser i Region Syd. Der vil på baggrund af nedsættelse af 
karensperioden til 1 måned blive lavet en kommunikationsstrategi omkring 
dette. Principper for konfliktstøtte er ved mødets afholdelse ikke færdiggjort, 
men vil blive færdiggjort inden og behandlet på HB-møde. Orientering til RB 
sker efterfølgende.  

- Daglig ledelse og ansvarsfordeling beskrives i det fremsendte materiale.   
- Valgdeltagelse evalueres. Her er oplysningerne omkring stemmeafgivelse i 

Region Syd relevant for drøftelser og tiltag i.f.m. kommende valg. 
- Resolutionen behandles på kommende HB-møde med uddybes ikke yderligere 

under dette dagsordenspunkt. I stedet henvises der til punkt 1.1. 
 

1.3 Stiftelse af FH-sektioner og kommuneudvalg 
 
Sagsfremstilling: 
Status for afholdte stiftende repræsentantskabsmøder i FH-sektioner i Region Syds 
område. Drøftelse af det videre arbejde i sektioner og kommuneudvalg. 
 
Bilag:  

- Ingen bilag 
 
Bemærkninger og beslutning: 
DS arbejder over hele landet på at blive repræsenteret i bestyrelserne i de nye FH-
sektioner. I Region Syddanmark er der 5 FH-sektioner. 
Der er afholdt stiftende repræsentantskabsmøder i FH Sydvest, FH Fyn, FH Sydfyn og 
FH Sønderjylland.  
Mie er valgt til bestyrelsen i FH Sydvest og FH Sydfyn. Hun forventes ligeledes at få en 
plads i FH Fyn i løbet af januar 2021. 
Benny er valgt til bestyrelsen i FH Sønderjylland.  
FH Trekanten afholder stiftende repræsentantskab d. 14.12.20, hvor Jesper stiller op til 
en plads i bestyrelsen.  
 
Mie etablerer et sparringsmøde for bestyrelsesmedlemmer i FH-sektioner og inviterer 
bestyrelsesmedlemmer fra Region Øst og Region Nord med.  
 
Næste skridt for etableringen af FH lokalt er nedsættelse af kommuneudvalg og et 
regionalt udvalg.  
Ud fra drøftelserne på de stiftende repræsentantskabsmøder forventes der at blive 
nedsat kommuneudvalg i alle kommuner. Alternativt kan kommuner gå sammen om 
etableringen af et udvalg. Vores deltagelse i kommuneudvalg er ny, mens tidligere LO-
forbund har gode erfaringer med at søge lokalpolitisk indflydelse. I DS vil vi søge at 
engagere tillidsvalgte, medlemmer og regionsbestyrelsesmedlemmer i 
kommunaludvalg. 
Vores deltagelse i regionsudvalget er uafklaret.  
 
Heidi byder ind på en plads i kommuneudvalget i Odense Kommune. 
Jesper byder ind på en plads i kommuneudvalget i Fredericia Kommune og/eller 
kommunerne omkring. 
 

2. Sager til efterretning 
 

2.1 Intet til efterretning  
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3. Sager til behandling 
 

3.1 
      

Kontor i Esbjerg 
 
Sagsfremstilling: 
Der er drøftelser i gang med FTF-A om et fælleskontor i Esbjerg, hvor DS kan være 2 
dage ugentligt og FTF-a 2 dage ugentligt. Fælleskontoret åbner mulighed for tættere 
samarbejde og aktiviteter i fælles mødelokale.  
 
Bilag:  

- Ingen bilag 
 
Bemærkninger og beslutning: 
FTF-a har spurgt DS, om vi vil dele kontor med dem på torvet i Esbjerg. Udover 
delingen af et kontor vil der kunne bookes mødelokale til ca. 20 personer i det 
kontorfællesskab som kontoret ligger i. 
FTF-a oplyser, at de har et stort rekrutteringspotentiale i.f.t. uddannelserne i Esbjerg. 
Aktuelt er det kun ca. halvdelen af de nyuddannede der tilknyttes FTF-a. I DS har vi 
igennem en længere periode arbejdet med organisering i Esbjerg og kommunerne 
omkring ex. gennem ”Esbjerg-projektet”. 
Tilstedeværelse i Esbjerg vil give mulighed for at medlemmer af FTF-a og DS kan 
betjenes tættere på deres hjem eller arbejdsplads, hvilket kan medføre en større 
medlemstilfredshed.  
Kontoret forventes at koste DS ca. 2500 kr pr. måned. Udgiften forventes at indeholde 
udgifter til husleje, rengøring, kaffemaskine, parkeringsplads. 
 
Regionsbestyrelsen ønsker at Mie sammen med medarbejdere arbejdere videre med 
indgåelse af en lejekontrakt sammen med FTF-a i Esbjerg. 
Mie får mandat til at indgå en aftale/lejekontrakt, som samlet set koster op til 3000 kr 
pr. måned. Sekretariatet involveres i.f.t. kontraktsindgåelsen.  
 

3.2 Repræsentanter i uddannelsesudvalg 
 
Sagsfremstilling: 
Fremadrettet besættelse af pladser drøftes. 
 
Bilag:  

- Ingen bilag 
 

Bemærkninger og beslutning: 
Jesper er formand for uddannelsesudvalget i UC Syd. Han ønsker at fortsætte arbejdet 
og får bestyrelsens opbakning til dette. 
 
Mie er netop tiltrådt som formand for uddannelsesudvalget for UCL, og har haft første 
møde i udvalget i dag.  
 
Jf. drøftelse om udvalg under Regionsbestyrelsen nedsættes der et udvalg i.f.t. 
uddannelsesområdet. 
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4. Sager til orientering 
 

4.1 Ansættelse af kontorleder pr. d. 01.01.21 
 
Sagsfremstilling: 
Orientering om ansættelse af ny kontorleder i Region Syd. 
 
Bilag:  

- Ingen bilag 
 
Bemærkninger 
Tak til Benny og Pernille for deres deltagelse i ansættelsesudvalget. 
Ansættelsesudvalget bestod udover de 2 repræsentanter fra Regionsbestyrelsen af 2 
konsulenter, 1 administrativ medarbejder, sekretariatschef fra Toldbodgade, 
kontorleder i Region Øst og Mie. Samtaler blev afholdt i uge 48. 
 
Et enigt ansættelsesudvalg har peget på Lone Valentin Kjær, der har 10 års erfaring fra 
DS´ medlemsafdeling. Lone ses at have potentialet til at blive en god personaleleder 
for medarbejderen i Region Syd samt en god sparringpartner både for 
regionsbestyrelsen og formanden. 
Vi havde et stærkt ansøgerfelt, hvor Lone var den bedst kvalificerede. 
Lone starter d. 04.01.21 og Mie er i samarbejde med de ansatte og Lone ved at lave et 
introprogram. 
 

4.2 TR- og AMiR-møder i 2021 
 
Sagsfremstilling: 
Orientering om afvikling af møder i 2021. 
 
Bilag:  

- Ingen bilag 
 
Bemærkninger 
Plan for møder udarbejdes sammen med konsulenter på torsdag. Mie ønsker mindre 
mødeforums m.h.p. udvikling af mødeform og indhold. Grundet Corona vil nogle møder 
blive afholdt online. DS overgår til at afholde onlinemøder via Teams primo 2021, 
hvilket muliggør deltagelse af flere tillidsvalgte. 
Mie tilstræber, at møderne er tilgængelige på hjemmesiden inden jul. 
 
Udover møder for TR´er og AMiR’er vil der blive planlagt undervisning til TR-
suppleanter. Som noget nyt ønsker Mie at afdække muligheden for at afholde en 
opfølgningsdag for TR-suppleanter, som har modtaget en undervisningsdag tidligere. 
 

4.3 Julegaver til TR og AMiR 
 
Sagsfremstilling: 
Orientering om julegave samt julehilsen til tillidsvalgte. 
 
Bilag:  

- Ingen bilag 
 
Bemærkninger: 
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I DS Region Syd har vi tradition for at give en julegave til de tillidsvalgte. I år er der 
indkøbt en bog om onlinemøde facilitering, som bliver sendt direkte hjem til de 
tillidsvalgte sammen med julehilsen fra Mie. Bogen vil blive anvendt i det videre 
arbejde i foråret. 
 

5. Økonomi og regnskab 
 
Økonomi og regnskab afventer at kontorleder tiltræder.  
 

5.1 Intet nyt at berette 
 

6. Møder og konferencer 
 

6.1 Mødekalender 2021 
 
Sagsfremstilling:  
Drøftelse samt efterfølgende godkendelse af mødekalender. 
 
Bilag:  

- RB-Mødeaktivitet - Region Syd - 2021 
  

Bemærkninger og beslutning: 
Mie oplyser, at det grundet de stigende udfordringer omkring Corona ikke forventes at 
kunne afholdes et seminar i januar med fysisk deltagelse.  
Samtidig er Mie i forretningsudvalget orienteret om, at politikerskolen i marts aflyses 
eller flyttes. 
På baggrund af dette foreslår Mie, at det planlagte seminar i januar i stedet bliver et 
online heldagsmøde. Seminaret flyttes til de dage, hvor der ellers var planlagt 
politikerskole i håbet om at vi kan mødes fysisk i marts. 
Såfremt der ikke planlægges en erstatning for den aflyste Politikerskole planlægger RB 
egen temadag.  
 
Regionsbestyrelsen er enig i de foreslåede ændringer. 
På baggrund af drøftelser af tidspunkter for mødernes start og sluttidspunkt foretages 
der ændringer af tidsrum, således at alle kan godkende mødeaktiviteterne i 2021. 
Revideret plan for mødeaktivitet vedlægges referat. 
 

6.2 Ringerunder til nyuddannede 
 
Sagsfremstilling:  
Ringedage for 2021 fastsættes. 
 
Bilag: Ingen bilag 
 
Bemærkninger og beslutning: 
Regionsbestyrelsen ringer rundt til dimittender inden første opkrævning, da der ses 
flest udmeldelser på dette tidspunkt. Samtidig ønsker Regionsbestyrelsen at invitere 
nyuddannede med ind i fællesskabet og vejlede om medlemsservice. Ved tidligere 
ringerunder har der opringningerne også bidraget til vigtig viden om ledighed, 
mentorordninger, forventninger etc.  
Ringerunderne skal være afsluttet inden d. 23. april og d. 23. oktober. 
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Med undtagelse af seneste ringerunde, hvor vi grundet Corona ringende hjemmefra, 
har ringerunderne været afholdt ved, at regionsbestyrelsesmedlemmer er mødt ind og 
har ringet sammen fra kontoret i Snoghøj. Mie ønsker at drøfte om der skal planlægges 
ringedage i Snoghøj, ringerunder hjemmefra eller en kombination.  
 
Efter drøftelse beslutter regionsbestyrelsen, at der planlægges to konkrete ringedage, 
men at der samtidig er mulighed for, at bestyrelsesmedlemmer, som er forhindret i at 
deltage, kan ringe hjemmefra i dagene op til eller efter. 
Ringedagene lægges ind i planen for mødeaktiviteter. 
 

7. Evt.  
- Frikøb og kørsel:  

Frikøb og transportudgifter i.f.m. RB-møder dækkes. Ved næste møde vil 
bestyrelsen få vejledning om skema i.f.t. transportudgifter samt om frikøb. 

 Evaluering af mødet: 
Runde + vi ønsker hinanden glædelig jul og godt nytår 

 
 
 
Mie Vode Moll 
Regionsformand 
Region Syd 
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